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 نلآ نودب ار «میک» یب
 دندنادرکرباکب رماب دنه دب 1

 لدداد كارتشاب کد

 ۱۹۵ ۱لوصحم «لوک ات
 وا یا. یاتتوت هک ۱وعو

 ردنچ رد تشاد ارت

 کی رماب دننبب هب مدر« هکنیا نود»

 م هکیروطب راک نیا تلع دندن ادرک

 و وب عوضومدهدی »سرا زی تادرقعاب هک تسنآ[ع وضومدهدی«ش راک

 هوالعو هتشاد تاقانمام یسایسو یعاهتجا

 ملیف دد نیا رب اف تسود دوشکت دوک

 ناتساد تس هدشد را و یئاپهتناها ناتسودنه

 «كنيلپک درایدورو هلیسوپهک ملیف نیا
 -ای رج هب طوب رمهدش هتشون یسیلگن |هدنیوت

 ناتسودنهندوب هرمعتسمنامز ردهک تسیتان

 دهدیم خد

 را رق تن وما رابو امه یاهامنیس

 دن هد رک دقعنم یدی دجیاهداد
 لاسود یکی فرظرد هک ایه ابثیس

 یسداف یاهملیفب اددوخ یامنیس هتشذک
 تسدهتشذ؟ ناتسیات رد دوب هداد صاصتخآ
 نیدب تشاد راظتتا و دز یساسا تاریمعت

 ود اد دوخ هدیمر یاه یرتشم هلیسو

 هب یقیفوت داکنیا رد اما دیابنبلج دوخب
 ندادشیامن هطساوسب اریز درواینت تسد

 زا ادیجراخ ملیف یاهب رتشم یس دان یاهملبغ

 رد یلجنآ ری

۳ 

 «تسا رید یایخ ادرف» ملیف

 ۳ دژ ابتیسنیا زا

 رسکف رد دن|هدشورب وز لکشمنیا اب هک

 ریدملصا نیمهیورو دندعآ رب ی وج هداچ

 - داک اب یدادرا رق هتشذک هتفه رد امنیسنیا

 ۱۹ ۵ ۲ یاهملیف اتد رک دقعتم ما راب هاخ

 یل ومعم «قب رطب هک ار هناخ راک نیا ۱۹۵۳ و

 دیاش دراذگب شیام ضرعمب دناهدش هیهت

 زا دشخبب یقن ود دوخ یامنیسب هادنیا زا

 بسک ام ربخم هک یروطب رگید فرط

 رد عتاد تن وما راپ یامذیص هدوش عالطا

 شیامت یارب یک زاتب هک اضرهاش نابایخ

 هناخراک اب یداددارق هدش رضا ملیف

 هجددیاهویدوتسا زا یکی <مارک وتوم»
 زا تسا را رق و هدرک دقعثم دوویلاهموس

 عورضوهدش حجاتتفا امنیس نیا لاما دبع

 دیامتب ملیف شیامش

 ناربا رد
 رد یتایلاتیا یاپملیف شیامن ودب زا

 نیدرتیدازاب دناهدرک یعس اهامنیس ناربا

 دن راذگب شیادن ضرمب امروشک رد !داهت"

 دنچ «رموش» مانب یصعش یک زادب اما

 دیما هک هدرک دراو یلایلاتیا یرذه ملبف

 اهن[ شیامن «یدوزب تسا

 دنت رابعاهملیف نی |.هب امن مادق |

 < نادیم رد هزجعس » زا

 یاب دا)( ميشکهد] هعهام)

 دی رگنی )كار تشاب(۱ ۱
 یرثهملقهرخالاب و( نمک رب
 كا رتشاب ( تسا ریدیلوخ اد رغ)

 «یلجنآ ریب "لوک امزیتول
 درادناکما۰ اکیسدوی دوتب و

 دداهلیفنسر!شیامت زادعب
 ایل اتی | یاهنیستعئص« نا رهت

 رد ۰ دیاشودی اب هک روطن ۲

 .ددرک یفرعم ناریا

 طبق هدانس
 ی رنهب دنها وخیم دل ِ ۳ كم ار لامسا

 1! دن راد او
 دن ادیمناک دشت | وخ هک د وطن اه

 :ناتسادءایسودیپس هلجم رد هتشذک
 ما

 درو بایافمه شود پاچ هدش
  سهش اریخا لابقتسا نیمهیود و
 ۰ ۱ نا نیا هک هداتنا

 هبه زا لبقو درو[ رد ملیف كي

 (تاماقمهب وهد رک هیهت یگند ملیف

 ارادقمهک تسا هدونداهنشبپ زین

 کی رما رظانم رگید وك دوب وی یاه

 اوم ملیف نیا رد ات دن داذگب وا
 هیهت هک یلحنیال لکشمام!دهددا رت

 دیا-بیم هک تسیا
 ادرک دادهدهع ادلامسا

 ادنیادن | هدشن رضاحاهلهاچ

 ذک هتفه ردلصا نیمه یود
 ویا هدنسی ون یندمنیسح اب
 .(یداددا رق) ات هتفرک
 نیا ات هدرک داهنشیپ



 .سسحام راگت ربخرا-

 نرق مینرد ار شورف ددوک د مأیف هد نیا
 دن (هتسکش ریخا نرق

 خب نونک ات امنیس عارتخا ودبزا هک ادیم ِ اف هد. م ولهچلاس س وصشم هرامشرد «یتیداوو فورعم هلجم
 تسا هدرک رکذ «دناهددوآ رد لوپ اهم

 یلاکیرمآ همه اهملیف نیا
 ورف دادقم تیحذا تسا

 زا ی
 هک تسناد دیای»

 هتناوتت نو نک اتیماکی رم یغماین چیه و هد

 نیارتبلاجهیه زا و
 ؛ ءدشهتخاسمود للما !نیب كن

 7 یامنیس هک دهدیم ناشن نیا و دنشاب یم دمب هب ۱۰۰۰ یاه لابقلعتم اهن بلغا یتحو دنتسه كنجزا دعب لوصحم اپملین

 .دسرب اهن ] یاب
 هک زا لبق هک « هتف رداب رب > مایب

 کی ر
 رییقت هیت رسمکنپ اه. و ۶٩ 3 ۸ د ۷ یاهلاس نارحب زا سپ
 ۲ طناعل زا اهن اردوخ یاهملیف و داد دوخ هاگتسد دد یمیظع
 ک نونک | هک یروطب « درب رت شیپ زین یفیک ظاحل زا هکلب
 یلاکیرمآ یاپلیف
 ۰ تسا هدرک یشحان

 : دن ری زرارقب ناشتاصخماب یتیداوهلجم رد روک دنیاهملیف
 ۱۲۸ (تنوماراپ - ۱۹۶۲) نیم یود شیاد نیرتک دزب - ۳ رالدنویلیم٩۱ (متسیب نرق سک وف - ۱۹۵۳ )هقرخ - ۲ دالد نوبلیم ۳۳رو ( ریام نیودلک ورتم - ۱۳۹ ) هتفد دابرب - ۱

 ۱۲و ( ایبملک - ۱۹۵۳ )تیدیا هب اجنیا ذا - ۶ دالد نویلیم
 ۱۳۵ (ستسیت ر] دتیان وی-۱۹9۲ )ام اد هنیس تمنیا - ه دالد نویلیم
 ۱۱۲(نیودلک لئوماس - ۱۸6۷) اهیک دنز یاهلاس نیرتهب - ۸ رالدنویلیم ۱۱۳ (كنيزاس - ۱۹۷ )باتفآ رد لادج - ۷ دالد نویلیم ۱۲ (تنوماراپ - ۱5۵ )دیفس س-یرک - * دالد نویلیم
 (ورتم - ۱۸۰ ۱)دوطا رپم|یاهسوه ای ؛یوریماجک - ٩ دالد نویلیم
 ٩ (تنوماداپ - ۱۹۵۰) الیلدونوسماس - ۱۰ دالدنویلیم ۱۰۰
 ( ددعهس ) دادعت تیحذا تن وماراپ یناپک نایمنیادد . دالد نویلیم
 یارب۱۹۵ علاس رد هک «هتنرداب رب » ملیف ۰ دن داد نکشدروک دملیف ددمکی مادک ره اهیناپمک هیقبو (ددع۲) ریامنیودلگ ورتم یناپبک و

 رادقم تیحزا دشهتشاذگ شیابت شرسمپ ایندو اکیرم۲ رد داب نیم

 ی
 ییوخد تل

 ؛تشاد یتراجت هبنج رتشیب هک قبادب

 ناوت یم تقبقح دد وتسا هتخانش دوخ یارب یبیقد نونک ات شورف
 . درک قالطا نآب اد مالطیدشن مامت ندعم»۶بقل

 «هتفر دابرب»ملیقرد «یلنایویو» و«لبیگ كرالک »
 1 . سال 7 ۳ روا

 7 وادرب تیوبحم و ترپش |

 _سسسسامزپر مراتب
 ی ینوریپ و تسکش

 یا هثیب رنه یآ دن ز نایرج هک یاهعقاو
 داد رسغت اد

 رپشرد «ازیت وا شردام اب هک دوب هلاس تقه
 جوا دد نامزن] رد یو ددام . دادیم شیامن «لتیس»

 هداتس نیا یارب نابلاکی
 ی نیت

 درگ دهاوخ ظفح | رشتیف ورعم و ترهش ریعرخ آ ات یو هک دنتفک
 هک دوب لاس نیدنچ شاهلاستقهسپ و «ازیل ولو

 ریز دندرکیم تک رش فلتخم تاشیامن رد رگیدکی اب
 دننک نیماتار هداون اخحیان| رپ هجل اعمحراعتم دن دوب روبجم

 هزاوآ »و شیامن رد شردام ابكرپ هک بثکی

 ره دوبدارق هشيمهلثم ۰ درک تک رش <«درک هدودناوخ
 تسج زا رپ نلاس . دنناوغب یژاوآ دوخ مپسب مادک

 نتخاوئب عورش كيزومسیس و تفدالابهدرپ ۰ دوبهدش

 رم تسد و رس ناوخهژا و

 هنیسارشناتهد هتحصیواج رد هلاستفه كرسپ . درک |
 یارگ یادص . دومن زاغآ ادیریذبلد زاوآ و تشاذگ
 یماناکت شیاجژ| سکچبع ۰ دوبهدرک ووحسم ارهمهوا
 دیس رشددامب تبونو دشماهت یوزاوآ هرخالاب . دروخ
 اد دوخ همانرب «ازیولد و دیدرک جراخ نسژا كرسپ

 قرف كيرگيد یاهیشاب بشنآ یدزاوآ . دوننعورش
 ورجسنآ اما دوب هدش رتكزان شیادصیل وگ «تشاد یلک

 شیامن نایاب زا سی ۰ دوبهدرک ظفح !ددوخ
 . دندزیدتسفک «اژیئول» رطاغب ودنتساخ اب مدرم

 فورحاب یابخانوتسرد حبصادرفیاههمان زور ام]
 دهاوشن یژاب تاشیامن ددرگید !زیئول هک دنتشون تشرد
 چیه ۰.۰ دون دهاوخ تك رت|زهناخاشامت هشیمهیارب و درک

 » رفل ود رگم تسنادیمت اد یدوگ هدانک نیا تلع سک
 تقبقح ... هناخاشامت ریدمو «ازگول» هلاستفهكرسپ

 یک دوعامرس كي رنا دد «ازیول» هک دوب تینچرما
 یاجب بشن شرسب وهداد تسدژا اددوخ یادص دیدش

 اد وا ناهد تاکرح ازبلول اهتنم دوبهدناوخ زاو7 وا .
 یادص یارب طقنمدرمهک تسنادبما زی ول .دوب هد رک دیلقت

 ازیول , تشاد قلعت شرسپ ادص نیا اما دن |هدزفک وا ۱
 یاب و هدیسد نایاب شرهشنادود هک دیمهف یم یب وخب
 رگید سبنآ زا ۰۰ دراذگ اویرتدیدج لس هب اددوخیاج

 وا .رسپ !رسی) :هیتشن «ن
 ۰ 2 .هداتف | ت

ٍ 



 دزب ناگشیپ نه ك سست وا
 « میت » هلحم زا ل

 سا هدرگ رشیسم ار دژویلاه لالسود لض رع رد هکیاه داتس

 تسا هدش یفرعم دوویل اههکلم نآ ونعب « دیدج « نمگ رب دیرگنبا» «یلک سیرط»

 دوولاه هکلم

 نابایخ ددا و مضد

۳ ۰ 
 زا چیههجتیا نودب
 یاهشفک | ری زدن وشی و هجوتم
 یدود كنيعو ءاتوک هنشاپ
 سیرگ هد ووبل اههکلم هفایق
 یروطعب دناشونیماد «یلک
 رگیداب یزیامت هن وگچیههک
 درادن دم[ وتف دردیاپمتاخ

 3 سس و بوت عونکیاب
 درادیمرب ماک لیاک ناتیمطا
 وا هادرددد یقافتا رها ریز
 لومتم ردپ ددنویپ عوقوب
 .دشابیم نآ عفرب دداق یو

 سیرگ »مان رت فرطن ۲ یرتم ولیک دنچ
 لواهج ددیامنیس ود تانالعا یود < یلک
 نودب هنایقنامهو دروخیم مشچب یودو ر؛
 نارهوش امنیس هدرپ یودرد ؛كنيع نتشاد
 هکنیا سوپب اداهناخو ءآ ندیشکب اد
 دزادن ایم «۱میدوب دا یاچب مهام شاکیا»

 كياب یورطاخب ناک دننک هیهت دوویل اهرد
 یارب اهن ادرک راک ۰ دنیاهنیم هعزانم رگید
 ؛دننکیم هناغتسا ناشیاهملیق ددوا تک رش
 دوج و صتخم یصاخ یویرانس اهتسی راس
 هرخالاب و دنروآیم رد ریرحت هتشرب وا
 نیبام ریذپان یتشآ و دیدش تباقد عونکی
 سیرک وبلج یارب دووبل اهناک دنن ادرگ
 یزابدن اوتیم» هک یاهلاس۲ ههداتس < یلک
 .تساهدمآ دوجوب «دنک
 دنم رنه هراتسكب

 سیرک > هک دوب لبت لاکییم
 هیت شوخهراتسكي ناونعی «یلک ایشیرناب
 ترالک وپماک وم» ملینددو دشیم دادیلق
 هدادفک زا «رندراک اوا> رطاخب اد لبیک
 دنم رنههراتس كب ناونمب اریخا یلو ۰ دوب
 نیدقنم و دوریم رابشپ دوویلاه رد ابیذد

 ملیف رد اد دا یلامنرنه اکیرمآ
7 

 . ین گل

۳ 

 ویرائس طقف و

 یژابسه دو وی اه
 ااک -لپیک كدالک

 سس دشیم
 «رهظعسو» مانب رمارک لاس یاهیزاب نیرتهب «یتاهدرتخد»

 نادرگ راک دش رهاظ ربوک .دن | هتخانش
 "یژاب یاربادوا هددوف «سیرک 9۱۹۵۱ لاسرد هکیزورزا

 و تفرگ رظنرد وبم نادرگ راک < نشیزدرف» راک رتفدهب مدق
 اک هک دوب دوبزم ریحت ویتفگشب اد دوویلاه تشاذگ كدزب
 « ۷ یدادرارق ریام هک یلک سیرک .تسا هتخاس راچد دنن امیپ

 یلک سیرگ اب (دال هداوناخ كيزا تسا یفلدالین شهاک داز
 سیرگ دوخ اهدعپ ناک داتسفالخرب و دشابیم دنمت ورن و لیصا
 :اد «وبماک وم» ملیف . مدقیشورف دانومیل هاگتسد تشپزا رگید
 .تسا هتشاذگن امنیس تختباپب

 تیمها مک و كچوک یاهلد هاگچیه
 داس باوبا ( وب یاهسکع تقوچیهو تسا هدومتن افیا اد
 رات نآ ذاو تشک رظن بلج ینیرش یاه هبمج یوررد وا
 نیرتک دزبرد اداه بوخ یاه داد دارق دابود تسا هدرکن
 د رتخد» ملیف رد مه یتقوو هدرک دار دوویلاه یاهیناپک
 یادیدناک یلک یداد دارق یاضعاب دوبجم رمالا تیقاع
 نیپ لب اقم شقن  روبجم اد ریامنیودلک ورتم هناخ راک دش
 گرا". طبارغب یواب داد دارق رد هک درک
 < یهدرد نت یصوصحم

 دن |هدومن رظن داهظا ناک ربخ هکب روطب

 نینچدوویل اه خیرات رد هبترمنیل وا یارب
 درس و لمجت و هدش هتسب یداد رارق

 ناگشیپ رثه اب تک رش و دوویلاه
 روحسم و میمطت اد وا هاگچیه



 اراپ داب نارادف رطزا تا ريا هکلم
 تسا كي وت اتسا

 رد (۴یعمص۱) یلاکیرمآ هلجم
 ءراب رد یلصفم هل اقمیط دوخ هیدون هدایش

 ونی رت یتیدق زا یکی < كي
 هتشون دو وبل اهناگشیب رته

 - ارایدواب و رنههبناریا هکلم هک تسا

 یکیودراذگیمنا وا رف ما رتحا < كيون اتسا
 مولمم .. تسوا یاپملیفیدج نادنمق العز|
 هچ ات یئاکیرمآ هلجم نیا یاعدا تسین
 را-کت | لب اقهک هچنآ یلو دراد تحصدح

 -اداب راب » ریذپات تباقد یدنمرذه تسین
 یاهلیف رد اریخا هک دشابیم « كيون اتسا

 تیبویحم و ترهش و هدرک تک رشیمهم

 هتشادهگن اجرباپ نانچمهاو قباسریظن یب

 - هلک هکلم» اهملیف نیا ذا یکیو تسا
 رامشب نرتس و ملیف كي هک دشاب یم «اناتنوم
 , دوریم

 ! مک زیچب تمحر

 ؛ دسویم ربخ دووبلاه زا هک یروطب

 یابه رثه و مولعیمداک ۲ نیب لبق هتفه

 دنکیمشخپ ادراکسا زئاوج هک « یلامنیس

 یدادرا رق اکیرمآ نویزیوهلت یلمهاگنب و

 یمهژاجا نوی زی و هلت هاگنب هب هدنیآ لاس
 ره راکسوا زلاوج شخب نایرج ی

 و دریگبدوخ رابتخا رد [یصحتم ادلاس
 . دزادرپب البق زین اد قوسف غلبم فصن
 روما نیرظان هدیقعب ۰ دادرارقنیا تلع
 «لیبمژدل ا> یل اپمک هتشذک لاس هک تشنيا

 هدهسب اد راکسا ینویزی و هلت شخب نایرج
 لیبعوت| یاب همان رب شخب نضرد و هتف

 + یمداک ۲ و دوبهدرک دناک اپورپ دوخ یاه

 دهدنخریمی اق و نینچ گی ددعبنم ده وخ یم
 دنم رنهود تشک ز اب

 ًایخا هک درک مالعاتن وماراب یناپک
 راک ود < ردلیا ویلیو و < رلیادمایلیو»
 هک یناپک نیا دنم رنه,دننک هیهت و نادرک

 یسم هیبتملیف لقتسمدوطب دوب یلاسدنچ
 یدیدجدادرا رققبط سبنیا زا « دندرک
 دنهاوخ لوتشمراکب تنومادابیناپک رد
 رد اهتآیارب هک یتاژایتما نیضردو دش
 تسارک ذلباق هتکن نیا « هدش هتفرک رظن
 دودحرد؛ناشی اهماینشو رفدوسزا دعبنمهک
 هب یلعف فازگ قوقحرب «والع تسیب یدص
 و رلباو مایلی و . دشدهاوخ هتخادرپ اهنآ

 رگیدیاهینابسک دددنن اوت یم ردلب| و یلیب
 رد تنوماراپ هتبلا یل و دننک «یهتملیف زین

 . دراد رارق تیمها لوا هجرد

 دوویلاه لاویتف
 تیریدمب اکی رهآ یژاسلیف ميانصءهداد

 هک هدمآ رب ددصردآرغا «ناپ-نیرک ولو
 دووبل اه ردملیف یللمل |نیب لا ,یتسف كی ید و زب

 ات راک تامدقم نوک | مه ژا و دزاساپ رب
 هکیروطب . تسا هدشمها رفیدایژ هژادن |
 لا وبتف نیا هتشاد داهظا نابسنیرک وتسم
 و دیدج یاپبلیف یقرعم روظتمب رتشیپ
 اب رب کی رمآ یلامنیس تالوصحمءزات كينکت
 اب ودارد هک یلاهلاویتسفرد | ریز دوشیم

 دت | هتسن |وتن یلاکی رعآ یاهسلیف « هدشاب رب
 تشیا فدهودن وشزئاح دوخیا رب یماقم

 جداخ رد یئاکیرمآ یاپملیف تیثیح هک
 . دبای شیازتا اکیرمآ

 یدنه یاهملیف و ناتسکاپ
 یاسه ینارفنک هلسلس كي زا سپ

 ۳ ناک دننک هیت نی هدننک هتسخ و ینال وط

 « یتلود تاماقم و ملیف ناک دئنک میزوت

 ناتسک ایدوشک یناک رزاب ترازو ءرخالاب

 | سس اه هرات
 داهتشیب یدادرب ملیف یاهین ایک یوگشغس
 و رودص دروم رد ناتسودنهات هک درک
 رارقتل ودنیااب یناتک اپ یاهملیف دودو

 هحان تقناوم ۰ دنکت دقعنم یرتاپت داد

 تابتایارب ودن اسب یقاب دوخ توقب دوک دم
 اب همانتقناومنیا>۰ دو زفا دوخیاه هتفگ
 «,یرتشب قوشو تدشاب هک دهدیمهژاجا

 میتک هیهت یرتبب یاهلیف ومیذادزپب دا

 ناتکای دوشک ودیدنهیاهلیف رگید هک
 <. دننکن ادیپ یداژاب

 !یگناخ روناس

 هتفه رد هارف نازالینیاکیدتس

 سیسأتیدیدج نامزاس تقرک میبصت شیپ
 تالمح دناوب نامزاسنیا هلیسوب هک دنک

 تالمحنیا تلع ۰ دیابن عفد اد نیفلاخم
 ادیخاهک تشیادوشیم هنارف یامنیب هک

 درومیوسنارق یاپملیق دد تیسنج هلئسم
 یلاوهشیاه هنحصو هتف رک رارق دایز تحب

 نبا . دروخیممثچب شیپ زا شیب كرحمو

 هب ملیفهکنيا زا لبت هداد میصت نامزاس

 اصخشدوخ دتفیب یتل ودنایچروسناس تسد

 یفانمیاسه هنحص و هدرک روسناس !داهن]

 یاهیشرد ارنآ هنودن نیرتهب هک ) تع
 رد «ايژدوب سرک ول » ملبف شیابن لوا
 ..دیامت فذح ملیف زا (میدیدكداپ امنیس

 هب واطخا هک تسنی | قوف نامزاسمادق |نیل وا

 هداتسرف یوسنارفناک دننک هیهت یارب یا
 ملق دروم دد هک ه درکد زشوگ ابن] هبو
 ومهد رب راکب یرتشب تقد زیگناتوهش یاه
 مادفا نیمود . دنشوپ مشچابن هیهت زا
 مادام » فورعم ملبف رودص زا یریک ولج
 حبتو " لوراک نیترام تک رشاب «یرابود
 نضرد هک دشابیم؛یوسنارف هداتس نیر

 تسف نیا رد ب ۳ ۲۰دودوژ| یراجلاسرد هک درک تفناوم هب و هدیدرک دقنمدالد نویلیکینا زیب

 7 دلاهدیژرو یدیدعرارصا .دروآ لسبیریک ولج ناتسک اپب یدنه ملیف . شششرعدد یمداک] دادر)رتنیا بجوم
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 هتفه ات ر وب ر
 199500 وو؟چرو 19و ور و وورچ رو و وووو رو ورم

۱ 1 ۳  
 وتساب نم اب

 6 همععحم

 هبیث امش یارب اهن آ رادخا و

 .درذگیمینآرک ناک نناوخ راد
 ]1 دصرد لهچ ضراوع زا ناما

 هاگتسارد هک منک عورش ویدوتسامادک زا متسنادین

 نانک تبحص مه ابو مدرک تاقالمارعیدب سدنهم هدزاب طخ

 لدعیدب سدنهم میتفد تلود هزاورد كيدزن باقعیویدوتساب

 و تشاد دصرد لهچ ضراوع اصوصخم و یدادرپش زا ین وخ

 لاسهام نءهبدد هک اد «بشنیرخآ > ملیف هک درک یم راهظا

 و ماهدشن نآ شیامن هب قفوم زونه ماهدیناسر نایاب هتشذک
 اریز دندراذگ نم رس نا راکمههک دوب یهالک زی نآ تلع

 یداکمه یارب دوب رضاح اهن[ هه زا لبق نمملیف هک نیا اب

 یراددوخنآ شیامن زا هک دنتساوخ نمزا دصرد لهچ ناب رجو

 شیابن اد ناشتالوصحم اهنآ همه هک دیشکن یلوط اما منک

 مهدب شیامن |د6بشنپ رخ آ > ملیف مهاوخیم نمهک الاحو دنداد

 دوخلحنپ یاهنلبق اهن[ هیلک ریز دن دادندا زآ هدرپ اهامنیس

 یداد رهشمهسمنک یمرکف هچ رهو!.. دن |هدرک هریخذدیعیارب ار

 نیهیورو دوب دهاوخ رتدایزنمزا (هیامرس نودب كيرش اب)
 نیلاپ ناطیشرخ زا یدادرپش هک ینامزات ماهتفرک میصت لصا

 ۰ منکن هیهت یرگید هزات ملیف دیابن

 ملیف رد راب نلوا یارب ینیمآ نیماو میهید
 دنراد ار رگیدکی لباقم لر «هارمگ»

 سس ؟هحفص سس
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 ۹# ملیفنا ريا هعموص
 ) سرا یاهلیف راکدد یدادرهش ینکشراکب مجار

 ۱ دنچزا سپو مدش داهب نابایخ دراوهک مدرک یم رکن
 یدوتسا ارن] هک متفاب یاهتسب رد هناغ لب اقمرد اددوخ
 كن زو ندیوک رد یتدم زا دمب ۱ دنمانیم ملیفنآ ربا

 ال وصصمنیل وا هک ویدوتسانیا .دوشک میورب ادرد یمدختسم
 ] هدادن شیامن یرگید ملیف نآ زا دمب دوب درگلود

 رد یاهمایل دص دد لهچ «۱> ناطرس ندش فرطربو
 ۰ دنیابن هیهت مه

 1 ! ترفاس دابخا
 ارچ ! مدوب دصردلهجضراوع رکف رد ژونه

 اوشک گم ( دداد ارام یلمیامنیس تمنصمادهنا لابخ

 كمك مهیلمیاه رثه هب ضداوع نتن رگن ربهوالع رگید
 هک ویدوتسا نیا مدش ملیف سراب یویدوتسا درا وهک
 یرپ ناشوجم > زک رم یلاهزود نینچ زد هتشذک
 دحمیتوکس رد نونک | دوب «كيداب رک نایابیز»
 وشیمن هدیدنآ دد ابتیلاعفنآ ذا یرنا رگید و تسا
 لیتو یارپ یعمجهتسد اهزورنیمه ویدوتسا نیا ناریدم
 زاب اتو درک دنهاوخ ترجاهم ناملآ هب «الئاسو
 [رتساب <!نان ادرک داک »مامتویدوتس|سیئ د ناشوک
 تحن ویدوتسا نیا یاهملیف مامت اریز تخادرپ
 داک> یاجباددوخ هک یصاضشا هیلک و دوشیم



 ؛لایخ وباوخ»ملیف یأهنحص ردنیروم و ینسحم دیج+
 مولعیل دو دشدهاوخ رضاحاهزورنیهرد هک «نالسدا ریما> و
 اماداددنهاوخشی امن اد اهملیفنیا اهامنیس مقومهچ رد تسیا
 ملی للاسو لیکت» زا دمیویدوتسا نیا هک تسا ربخ رد
 ۱. هل اعاشنا .درگ دهاوخ هیهتیب وخ یاه

 ! تیقفوم لاس
 سوبا دننام دصرد لهچ یارجام ۱ دیزژویمیدرسداب

 یوبدوتساب تعرسب !دمدوخادادیم داذآ ادمحود یک انتشحو
 اجن ] ردساغشا پیت همهزا .مدناسد ملیفان اید<۱» هقاطا كي
 هک دوپ هدمآ یرگید ؛ دوب هتفرگ هک رم.نایم رد یکی دندوب
 یم روتسد روسک د یدبصتم « دریگب اد دادربملیف یلاتشانلوپ
 نبا هدنیآ مليفلوا لد یاضاتفت نفلناب یرگید « تساوخ
 ادیپادیسک متشک هچره نایمنیا دد و ! درک یم ادویدوتسا
 عياشویدوتسا نیا نانک راک نایم رد هک یووطب یلو مدرکن
 زجب اریز دوب دهاوخانایدوبدوتسا تیقفوم لاس لاسما دوب
 درادشی انهدام ملیفودویدوتسا نیا «یک دن زیارجام» ملیف
 دشاب یم دیع همان رب و تسا «ثداوح ءاد راپچ»> مر هک
 یدادربادصهلحرمرد هک «لایخوباوخویدیک ملیف یرگیدد
 یاربارن] هک دنتشادلیمیلبخ ملیفنیا ناک دننک هیهت و تسا
 دن امهجیتتیب هادنیا دد اهن ششوک یلودنزاس هدامآ دیع
 یاهویدوتسا نایم رد دن رادیم داهظا نیملطم هک یروطب و
 هدنی] و دوب دهاوخ ملیف انابد تیقفوملاس لاسما یناربا
 ... دراد تعصهژادت |هچات عوضومنیا هک داد دهاوخ ناش

 ! تالوحت یوب د وتسا
 داتن !مدای متشذگبم هاب" رشیف هادراپچ زا هک یماگنه

 درادرا رت نادیمنیمه یکسید زن رد یلالط رصع یویدوتسا ۹

 یاهزاتریخدیاش « من زب ویدوتسا نیاب مهیرس تسیندب بوخ
 |رمدصددلهچیا رج امردقن ۲ اما دشاب هتشاد ناک دنن | وخیا رب
 درا وژونهامتشک وبدوتسا لابثدب یتدم هک دوب هتشاد لوفشم دوخب
 نيا)ا لبقو دندرک یئامشهاروتالپ هپارمهک مدوب هدشن وبدوتسا
 هک دنداد ناشن نمیاد هتخاس روک دیرادقم منکب یلاوئس نمهک
 مخا تالوحت زا دعب ویدونسا نیا هدنیآ یاهملیفب طوب رم
 نیا ژا دعب ویدوتسا نیا یاهمایف هک دننشاد راهظا و تسا

 دهاوختوأفن یلبق یاههلیفاب كينکناصوصغم رظن هطق ره اا
 نیا هیلک ددلوا لد درک دهارضن رفت هک یزیچ اما تشاد
 رد نم هکنيا ابو تشاد دهاوخ هدپمب میهید هک تساپمایف
 نادندب تریحتشگنا متشاد كن راگن ریاهروک د هدهاشم رنا
 درا و كي رات یقاطا ددو هدرک داضحا ارم ناپک ات « مدی زگیم

 وب هدرک ژاتنوم هکار «ءاریک 3 هدرپ و دند

 4 ردندزد » ملیفزا هنحص كاي رد یودهم 7
 مه ارنآ موضومو تشادن ادصنوچ هتباا .دنداد ناشن میارپ
 هدام]یدورب «ءارسگ > ملیف .مدروابنودرص نآ زا متسادین
 دشدهاوخ شیامن

 ]را رسا هناخ

 هاغداب داژرهش یویدوتساب مراذگ تعاسدنچزا سب
 توکشمرظنب همهوبدوتسا نیارد هشیمه دشنام داتفا «دارسا
 موگحمو ملیقب طوب رم هنهک سکعدنچ زجب ادندرک یمهاگن نمی
 تلاجزیچ داویدیودرد ویدوتسا نيا لوا لوصحم «هانخپب
 لباقمردزین ویدوتسانیا ناریدم دیسربن رظنب یرگید هجوت
 اد < ددنبدزد » ملبف نامدوخ ژوئه امهک دند رک راهظا نم
 ! تسا یبوسخ ملیف دنیوگیم اه هثبپ رثهیلو «۱»مياهدیدن
 یعالطا نیرتکچوک متتاوتت مدشدراو هک یرد رهزا هرخالاب
 ویدوتسا نيا هدنب] یابپملن اب < ردنب دزد > ملیف هداب رد
 دعاز درومنیا زد اد یرتشیب دارصا نوچو مدوایب تمدب
 نا داراک ی وبدوتساف رطب و مدشحراخ < دا رسا هناغر زا مدید
 ...مدیدرگ رایسهد هداش نيا ژاتروپر دصقم نبرخآ ملیف

 ! دول [ كلاخو هتسخ
 هک مدوب ویدوتسا نیا ورهار اد مهاجنپ ودص هلپ رد

 نوگن رسالاب زا دوب كيدرت و دم مغا رب دصددلهچ رگیدراب
 نادیان دبب یتفاسم زا ویدوتسا داوس هناتخبشوخ هک موش
 دول ]تلاغ وتخیاههنأیق تشمكياب دورو ودپ رد ۱ دیدرک
 ادباوجولاوئس هلصوحیتح یگتسخ تدشزا هک مدشورب ور
 ناک دننک هببت هک دشنشوریفاک تاقیقحت ژا سپ و دنتشادن مه
 دوغ رب !دكاروخو باوخ هک تسا بش دنچ وزوردنچ ملیف
 .تلع نوچو دنشاب يم ملیفنبا یدادرب ادص لوفشم وهدرک مارح
 باتهم» ملیف ندناسر هک دش مولعم مدرک ل اوئس ارهلجع نیا
 .تعابناملآ هب ویدوتسا نیا ریدم ترفاسم ودبعیارب « نی وخ
 ۱ , تسا هدیدرگ ارجامنیا

 و نالان وهتسخ هک دوب هتشذک ربظ]ادم ود زا تعاس
 . رویدرس روضح «اتالبصفت و سکع» لقب كياب_هنسرک وهنشن
 نآتالبصفت هبه نیانأبم زا ناشدوخ دشرارق ومتفاب واب هلجم
 اوه «۱هکتشلا» زاب اهویدوتسارذ هک اریتسق
 ۱ و كراب یچیتاب
 کت جک یا



 یرنه ثحابم

 1 دش را و دیمآ نا وتسمنآ 1 ریا یرداد ریملیف تعنص هدند  هب ار

 یسداف یاهملف تفرشیب مدع یلصا للعو لماوع

 مود تلع هک

 اناىهیسدافیاپملیق
 قدذ یم وعالطا

 نیا هک دن |.دشتعاب و هد ددارق دوخ یاه

 لزنت یفرت ضوع ناریا دد ناوج تمنص
 دی ایت

 بتارمبام یاهویدوتسا یلمتلیاسو

 دشابیمدوخ لبق لاسدنچ لیاسو زا رتلماع
 ددریغا لاس یط هک یسداف یاه ملیفیلو

 ژارتدب تیحره زا دشهداد شیابن نارهت
 هدش هیهت لبق لاس دنچهک دندوب یئاپملبت

 یطعب د دشهدهاشمهچن انچ رما نیا و دندوب

 . درادن لیاسو دوج ومدعب

 یمامنان ادرک راک هک یاهتکل اهنتاماو

 طبا رش و عض ودننک عافد دوخ زا دنناوت

 رتشیب زاب رما نيا نیل ومو تسا راک
 . دنشاب یم ناک دننک هیهت ونآ ریدم

 و راک همان رب یبترمان و یمظت یب
 یف رط زا و اه ویدوتسا نویسا زین اگ دوا
 ناگ دننک هیهت یاجیب تالغادم و لبعت

 یمنانادرک راک یگتسخ ویجیک رس ثعاب

 نادرک راک دنتسهیهدمهک یئاهنآ) . دنشاب

 نیاهک دنن ادیمن دشاب یمملیف قاطمهدن ام رف

 دوربین امیموب ناک دننک هیهت جرغب اهنرح

 سوهو لیمنباطم دنناوتیم ام ناریدمو
 عینمچیهو دننک راتفر نانادرگ داکاب دوخ

 .(دنک عافداهن زا هک تسین مهیبسر

 وصانمیاهرتالپ دوجو مدع رکید

 قرب نایرج و یدادربلیف یارب میسو
 هک دن وشیم تهاب رون میظنت تهج یناک

 یردادربمایف روک دیوت هک یتاک رحواههنحص
 وقمع دقان «رون مک «هدرشف بلا دوشیم

 یدادربملیقیارب ۰ دیآ رد بآ زا تعسو

 مزالدایز قرب ژرال حالطصاب یاه هنحص

 یمک رک ام یاهویدوتسا رد یلو تسا

 یم قرب دوتنک زویف دوشفرصمقرب دایز
 ابهک دنتسهیئاهبیع اهنیا هتباا ۱ دزوس

 ۰۰ یلو درک عفد دوشیم حرخ

 زجاع ارد نادرک راک هک یرگید تلع
 .دشابیم اههشی رنه ابوا را ورس دنک یم
 یارب یفاکعلبم اب ارهشیپرنه هجراخرد

 تظومواو دیامن یممادختسا ملیفدنچ اب كب

 هب نادرگ راکاب ویدوتسا هک هقیدره تسا

 یا ودوشرضاح !دون درک ادیپ جابتحا ۰

 وف نا

 یناریا هشيپ رثهنآ ريا رد

 تساروبجم یشاداب رصتخم تفایردو دایز

 نیاو دیابت شاعمرارما ویدوت-ازا جداخ

 ..دنکشیمنادرک راک رب ءزوک هک
 ای شیامن ؛نیعم تعاعرد مناخ

 داک اهحیص و یا

 تمحژلب اقمرد

 نی رم - درادرت آت
 نشام یارب هزات و مناخ . دداد یرادا

 زا دعب ندمآ زا و هدش مادضتسا
 9 یسیوت

 كينکسب هک هداژ ۶۲ . تسا روذعع اه رهظ

 یدنالف مودطسق . تسا هتخ دوب هتفر

 --. هدرک رپقو هدش تخادرپ

 نیالب اقمدد نادرک راک ءداجب الاحو

 یدادرب ملیقا دوا تسا روبجماهتیبغواه رپق

 اد 8مهانطع 56و15 یدنبالپ و

 قیوهتب اد همان رب دسرتیموا , دنک ضوع

 اب رگید هدع مهرگیدزور اریز دادن ایپ

 دنن اوتیمن و دن دادراک ای درک دنهاوخ رپت

 تپیرکسا ندرک ضوع ... دنوشب رضاح
 راک یارب اصوصخم تسین یناس۲ راک مه

 تبب رکسا نف زا ناش رتشیب هک نامدوخ نان ادرک

 دراوم لینچ رد و دنرادن ربخ ژابوک دو

 نکیزابدیدهطق و اههنحص یدنبنالب هتشر

 تسدزآاد نیبرود هبواز و دون ءادبمواه

 ... .دنهدیم

 هشيپ رنهمساب هک یصاخشا نیا اما و

 ۰ دنتسه فرط نادرگ راکاب تسیتدآ و

 تبشدایزهن افساتماهنیا هداب رد هدنب هدیقع

 اتقیقحاهن ] درومرد هک یلیلق هدع زجب

 زا دیفب هیقب دشلئاق یرذه شزرا دوشیم

 تاقلمت و تافراعت رثا رد هک یدابو اعوآ

 دوخرد رگید زیچ جیهدنا | دورپ یه رسرد

 7 یدنم رنهص وصخم یزوسل دهدعنی |. دن دادن

 یئامنذیس هسردم و كيتاما رد تدآ ,دن رادن

 دن رادن هتشر رس یگشیپ رذه زا و دن | هدن | ون

 وكشخ دناهدمآ رتأت زا هک مهیئاهنآ و

 صوصحم هرات

 ۱۳۲۵ درو

 اهنیس هات هلجم

 یا . تامح زوقوذ زا سیقت یا هعومحم

 ۰ و هدنسپ و اههد یذود هن ابش

 ۹و رک عفرار یسداف یامهاین صقا ون
 اب یمن رداسق و دنتسه تخاونکی

 داکاب هلب اقمكردو دن زاسب تب رود

 دن دنک یم باجیا دون و تیب دود

 ی منک هفاضا دیاب تدذعم ضرعاب

 : و ندناوخ داوس یتحهک دنتهمه
 تیصضش هن وک رهدتاف و دن دادن

 هوسدو ترشاعمنیلآ زا اهنیا
 مخ تکسیتا و تک ازت زا هرخالاب و

 اهمن ا نیا زاهک ماهدید هب رجتب

 8و تشرد یتح اهیضعب اهدا رپ

 ازب هک یئدوصرد دنتسین دلب ندروخ

 "ار هشیب رنهشذدا و تیتفومهیام

 هک تسا « كچوک یاهزیچ>» نیا
 لئاقهداعل اقوف تیمها اهن یارب

 یب دارفا دوجو نمهدیقمب

 | یللعزا رگید یکی یسداف یابهایف
 اعم رظن هطقن زا !دملیف شزرا هک
 اومآ رت اتلثماهویدوتسا .دهاک
 م یقالخا و یرثه و یهابتجا
 ره دیابن اهنآ ناریدم

 [یاهرا رق ولوت وند رک یزاب
 ااخ هک تسا "یهاد هناگینیا
 ۰ دیعق | و نادنم رنه و مرتحم

 هاوخ كيد زا یراد ربملیف یاه

 اگشیپ رتههب مجار

 رک دایز داقتلا و تحب
 1ع وضومزا العف بلطم
 ردقنر | طقف متاوتیم اذل

  درم ونژزا معاامیاه هشیپ

 ها یلیخ عوضومهم هب دیاپ

 و یچاشامتو مدرمب

 سوهدنی امن ناونءب ار
 ؛دیاب هدرپ یور هک
 دنهاوغن دوابو

 یزوسلد مود



 سس یتفتحاپم سن
 ناگدنناوسخ « هلجم راشتنا ودب زا
 یلاستیسیاههقحءداب رد اما اد رک

 هه باوج ام هک دناهدومرف ینالاوئم
 یدعبیاههداش و هدامش نیا « |راچن"آ
 یما هک د وب نیا مه تلع  مياهدرک لودم

 یئالاقم مهم عوضومنیاب عجاد میتحاوخ
 كرادمو جیحع لوصا را ی کتم هک

 یروهشمباتک شیب یدنچ زا دل د
 زا تسا هدش هنیمذ نیادد هک ار
 سیفل بانک نی هک نوک او میتسا وخ هسنا رف
 زا یکی هدامش ره رومينکيميمس « هدیسر
 ناک دنن | وخ تهجا دی امنیس ف و رعهیاه هف>
 . میئامن جدد دنمق الع

 یلصا بلطم دراوهکنیا زا لبق اما
 هک ميتسههتکننیا رک ذذا ریزک ان « میوش
 7 عوضوم نیاب (هلیح ) ای (هقح) هماک قالطا

 تفیقح رد و تسا فاصنا زا دود یما
 یساکع هلسلسكي زج یئامدیس یاههقحنیا
 لومرف و یملعلوصا رب یکتم هنا رهامیاه
 یرصب تاناکما و یایمیشو یکیزيفیاه
 ابن نتخاسرد یا(هقح) و تسین یچاشامت
 تالاقمهلسلس نیاهاگ رهو تسا هتف رن راکب
 كرد یبوخب دیلاعرف هعلاطم تقدب اد
 اه(هقس) نیادد موم هلئسم هک درک دیهاوخ
 (؟:وهوو) اهیونارف حالطصاب اب
 دننارورب ی-بوغب اد اهنآ هک تسنی|
 نیاهنوگچ دنکن سح یچاشامت هک یدوطب
 . تسا هدش تسرد ( هقح)

 هزامشنیا رد هک یتالاقم تروص ره رد
 باتک زادیئ ام رفیم هظحالمهدنب ۲ یاههرامشو
 مو ؟نوتفعمع مع (نصعهم )
 یلامنیس هلجمریب درس (یسب سیروم) فیل ات
 (زل ویسدوا) وهدش سابتقا (دن ومهنیس)

 یفامثیسكردمنیا و سیفن باتک نیا رب زین
 هک تسا هتشاگن ینیشنلد همدقم اهبنارک
 یداددوسخ نآ رک ذ زا اج" قیضهطساوب
 . میگامل یم

  تناددیاب مه ارهتکن نیا نءفدد
 نتف رک رظن رد نودب تالاقمنیا بلاطمهک
 یتصرف هچنانچو دوشیمهتشون رخأتو مدقت

 ؛بحاصنودب یتیربک هک هنحص نیا هیهتیارب یبیکر ت ریواصت لوصا مامت
 ار یراگیس

 ,دنیآ یاه هداش زا یکی دد دیآ شیپ
 جدد زین ۱دیکامنیس یاههقح شیادیپ ءادبم
 . درک میهاوخ

 (یئرمان درم) ملیف یاههتح
 نونک ات هک یلامنیسهقح نی رتروهشم

 فورسمم هقح هدش نآ زا یدایز هدافتسا

 تصا یماهسلبف هلسلسو (ین رعاتدرم) ملیف
 را (یلرمان درم) مایف ناتساد . دندش هیهت هنیمزیمه یود ملیفنیا وا صب

 یسیلگنا دیقف هدنسیود «زلو .
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 یئامنیس یاه هقح
 هداس ناب زب

| 
 .تساهدش همچ رت مهیسداف ناب زب هک تسا
 ناج)مانب یصخت یدالیم ۱٩۳۳ لاس رد
 دوب یساکع یاههقح صصختمهک (نوتلوذ
 نآ ددهک تخاس یملینقوف ناتساد یو زا
 دوب هدرب راکب هنا رکشبم یئامئیس هقح دنچ
 اب دوبردلق (یلرماندرم) هک دین ادیمدب ال
 رساعتشا ریاس رظن زا ردوخ ی وداد ندبشون
 زا یکی دنیت ادوا یسک و دنادرک دیدبان
 ملیف نیا یاههنحص/)نیرتبیجعو نی رتمهم
 رودیاهزا ون یل رماندرمهک دوب یماکنه

 تفر راکب« درکیم نشور
 ترحلانک اب یچاشاتو درکیمزاب |دشرص

 زسج « وا رس یاجب هک درکیم هدهاشم
 تقیقح رد و درادندوج و یرگید زیچ هالخ

 دوب ادبوهوارس یادو ژا ملی هنیمز ءایشا

 قبر طتیدب ادهقحنیا «نونل ون ناج»
 شرسهکی ا هشیپ رته زا ًاودب : درک عادبا
 مدناشوب یئام كن رمایس هچراب رد الماک ار

 یرادریملفهایس روک د كي لیاقم رد « دوب
 تسدب ملیف تبثم هد هک یما . دو

 تب نامهب هک دیس ریمرظنب روطنیا « دمآ

 دوشم ژاب اددوخ رسرود دقاب هشیپ رنههک
 یمن هدهآگم هدرب یوررد ءالخزج یزبچ

 یتامحژ لمعتم راکنیا یارب اما . دیدرگ
 وف هجبتنب ندیسریارب دیدرک راچان و دش
 رارق مه یولهبزا هک دربب راکب ملیفينب
 دعآ تسدب یلصا هعتسن ملیف حب نیا نداد

 ناج) راک نایرج هکتیا یارب الاح
 فلتخم لحارم مینک جیرشت اد (نوتلوف
 مينکيمهصالخ ریزی رطب اریو تابلع

 رد [رهشیپ رثه رس لوا هلهورد یو
 روک دلب اقمردو دیناشوپ یهایسهچ راب نایم
 هضسشن و درک یرادرسلف وا زا یکن رءایس

 دم تسدب لعنیا رثا رد هک ملیفیفنم

 دادیمناشن |ریدیفس هلک هشیپ رتهرس یاجب
 . دوب هایسهکن رب یوندب هک یلاحرد

 رد یلرمات صخش هک ی روکد زا سبس

 هک یتدسهژادناب دنک ی زاب تسیابیم نآ
 تسق نیادد و درک ی دادربلیف دوب مژال

 نآ ددسک چیهنویسا دوک د و لیاسو زجب
 . دشیل دید

 هک درک پاچ هخشكيلوا مایفزا؛دعب
 هکلكي , دوب راوقتیدب مضونآ یود رد
 ندب طاقت هیقب هک ی لاحرد رس یاجب ءایس
 ء دوس هدرک ظفح اردوخ یلصا یاهگنر
 هاکتسو هلیسوب اد ملیف نیا تبتع هخس
 دادناشن ریوصتب ریوصت روطعب (الویووم)
 حالصاوگسیروطبادریواصت زا كيرهو
 میش زجب یزیچ ءایس نتمیود هکد رک



 كيسالک یاهملیف
۳ 

 ۳ زا ی منت

 !یقشع هرطاخكلو لر دی
 لا یزک نم ناماو تر

 تیس هک یکا
 روطنابه

 یشع هطساوب نوتجم و

 نیمزرصرد«دنق اف[ ه رهشدنتشاد رگیدکب

 ردعور نایاب ورا نیب اصوصعم زین برق

 رامشب یقیقح نشع كي لوس تیوژ و

 الععوضوم نیا هب ردق"] مدرمو دنبآیم

 نیا ذا یکی دد دابکب دنچ رههک دندنق

 یسمنس یو رب ارن ۲ هما
 ناتسلگنارد نونکاست هک

 < ربوبل واس دول»> و «یل

 ره و هدرک یزاب از هماخ

 بم «اهروش؟

 دروطن دنروآ

 ویو اپ
 .د نیا اهزاب
 امادن |هدیدرک ورب ور میظع یتیقف وم اب راب
 < ورتم > هناخ راک هبترم فلوا یارب

 اد همانشیامن نیا ۱۹۳ لاس رد کی رم

 یلایقتسانادنچ یلودروآ ردملیف تدوصب

 ب كنیوربا > اریز دمای لس نآ ,زا
 نآدوب هتسناوتن نآ هدننک هیهت «ك ربلات

 دبآ رب راک نیا هدهعزا دیاشودیاب هک روط

 یلالوط شتدم ملیف نیا هکنیارب هوالعو

 یزاب رجب زیپ نآ ناگشیپرثه دوب
 تیل وژووتمور«ب یتهابش مادکچیه یلاح
 تشیارب مسد دوریلاه رد ریز دنتشادن

 ًابتح اد هشیبقشاع ناناوجلد هشیمه هک
 < رپوک یداک و ایو «تراک وب یرفیه >دیاپ
 هیاوا تیلوژ و وثمورملیف ,ا دننک یزاب

 امرن» ودیقف «دراوهیلسل » تک رشاب هک

 یفرعم اد امنیس كرمالک راز 1 لند رم

 ۳ هبوسحم ۱۹۵5۶ یللملانیب ۱

 دوب دیفس وهایس هقی رطبدوب هدش هیهت < ز بش

 دوخ ددو دوک دزین نآ یاههحع مامعو

 هتشذگ لاسرد اما دوب هدش هیهت ویدوتسا

 راک < ینالتساک وتان رو لاس ۱۸ زاسب

 جا » كمکب یلابلاتیا دوهشم نادرک
 یسیلگن |كدزب هدننک هیچت «كنادروت ر[

 هلیسونیدب و هیپت اد ملیف نیا رگید راب

 .دند رک دیدجت اد ژادگن اجنشع كيهرطاخ

 اببز یاورو
 نی رت دوهشمزاآ یکی تل وژوومور

 لاس ددیو [رنآ هک تسا ریپکش راثآ

 و تسا هددوآ رد ریرحت هتشرب

 ددرگنیم بوسحم یو «مانشیان نیهد
 تشون ادهمانشیامتنیا ریپسکش هکیعتوم

 سیپ نیادعپ اهن رق درکیین روصت هجوچیپب
 هدین ادورپ دو..خ هلیخمرد یو هکیروطب

 هنیلوا اریز دی ایم امنیسهدرپ یورب "تسا
 اشامت ضرمسب همانشیامن نیا هک یاهبترم

 هب و رهمژ| داک كي كنتو رها ررد دشءدراذگ

 صاضش|هدمکی زین ارنآ نایچاشابتو دوب

 نفیتس» تقیقحردو دندادیم )تعک لذر

 نولاسنیامضود ۱۵۷۹ لاس رد < نسوک
 دین اوتیم امش» تسا هدرک سفت روطنیا ار

 یاه هنحص تیلوژو وئمود شیابن یطرد

 و اهنز نتفرک نوگشین لیبق زا یاهدنن ز
 یلاج هک ار اهدرمو اهئز ندرک اوجنای

 طب

 دهدیم شوگ وئمور هناتشاع تامغنهب شرصق نکلاب رد ایز تیلوژ

۳ 

 امینسهراتس"
۰ 

 هیدن |هد رکن ادیپنولاس نیا زا رتهب

 نیا یاشاست یارب هک یلاهنز نیارب هوالع
 | اهدرمو یربلدزج یراک دنیایم رتاثت

 رخالاب وامن ز نیاب ندژ كمشچ زج یلمع

 و .. «دن دادن اهن ندناسر لزتمب
 نب نویلاحرد زا قکی هک دیشک اجنآب

 هنسصنیا ندید زادءب < تیاو ساموت
 1 وءدرک فیصوت وطن اا دد وخ راج زنا

 بکت رم مدرههک تسا یهانک ءابو

 نیا تلع مینک تفد تسدد رک او

 رب تایم | داب و سپ تسا تاشب من رتشیب
 اهناکم لیبق نیا دد و« ادرو ایم

 !اهنسدمآیم نس یورب همانشیامن نیا
 ب ودوب یاهقیلسو نیل زت عون ره دقاف
 رب هوالع دندوب دوبجم ناکشیپ رنه
 ویا متجم ار اه هئحص تسد ندادن کتاب

 الا هک دننامهفب نایچاشامن هب الثمو
 ۱ میتسه ابیز یانورو

 یقبقح یاه هنحص
 ۳۵ تسرد ۱٩۵۱ لاسرد

 هکیلاحرد «ریپسکش كرم زا دعب
 نه وناک دننک هیهت و نان ادرک راز |

 یسکش هک ار هچن [دندوب هتسن | وتن

 ادندوآ رد شیامن هلحرمبدوب هدرک

 ) ملیف هدننک هیبت < ینالتساکوت
 ب یدیدج هدیا كياب (یرا ودیما
 »( كن ادروتدآ ت ج)ابوترفاسم

 رظن لدابت لونشم دوسخ رکف
 هل ارچ تشاد هدیقع یتانرو

 او لحم نامهرد اد رییسکش
 اب یقشعرسرب اددوخناج هداد

 یدادرپلیف «ابیزیان ورو ینمی
 بلاج ایلاتبا رگید یاهرهشرد
 ٩6 دنن امزونم نآ یاهانب یغیرات
 كيارچ ۰.۰۰ هدن امیقاب هدروخت
 * یلصا یاهلحم دد اد یناسنا
 میداذگنارچو میهدن

 هتیهفری هبرسکی
 كنار, وتدآ -ح) ؟دوش

 اب هک دشرارتو دیدنب
 یلصا نیمزرس ردملیف
 , دنیامل یداد ربلیف

 .ناوج تیلوژووئمور
 رقل | وجملیف نیادد

 هجوب اد دوخ یاهلر
 ادوُمود لرد

 یسیلگنا



 و سس همی هی

 تیلوژ و (یوراه سنرول) وئمور
 دنک و س رگیدکیب تبسن (لاتنشنازوس)

 دننکیم دای یرادافو
 زا شی نمض رد وهدرک تک رش ربا رگید
 تیل وژلداما دنکیم یزابدرادن لاس ۲۰
 ینعب یسیلسگنا یابیز هشیپ رده كب ار
 یزابتسا هلاس ۱٩ هک «لاتنش ناذوسد
 بوسحم وا یزاب تلوا ملیف نیاودیامنیم
 نیا نایاپ زادعپ «لاتنشنازوس» .دوشیم
 یزاب یملیف دد رگید هک درک مالعا ملی
 تقیقحب عوضوم نیا رکا و درک دهاوخن
 باذج زا یکی ناتسلگنا یامنیس ددن ویپ
 دهاوخ تسد زا اددوخ ناگشیپ رذه نیرت
 تسک رش هجوست بلاج عوضوم اما داد
 یوو تساملف نیا رد <نوساد ادولف»
 تیل وژ همین لدملیفنیالوا هیبک رد اپنتهن
 تاغیام هیلک رد هکلب درکیم یزابار
 ناتساگناددنونک ات هک مهتیل وژووٌمور
 وا هدهعب لد نیا یافیا هدمآ نس یورب
 زجب ملیفنیا ناگشیپرثه هیقب تسا هدوب
 زا «تلابیت » لشقن دد «دوگلیج ناج»
 ناتسلگنا و ایلاتیا مانمک نادنمرنه نایم

 , دن | مدش باغتن |

 ههامتفه ترفاسم

 باغتن|ملیق ناگشیپ رثه هکن 7 زا سپ
 ملیف نایم ذا «ینالتساک وتانر» دندید رک
 دادرسلیف« رکسارک تربد > نادادرب
 باضتنا ملیف نیا یارباد < مجنپیرناه»
 راپسهد ایلاتبا تمسب تثیه نبا ودود
 یگن دملیف نیا مامتامتفهتدمو دلدیدرک
 رهشدنچوایئس زی و-(انورو) رد ار
 ات ریپسکش یبلالط رصع زا هک كچوک
 دنا هدنام یسقاب ریبفت نودب نونک
 ونکلاب جیهم و فو رعم هنحص دننشاد رب
 راب ثيا وا یارب هک اهتا وبا ینیشا ش
 ثیل وژهب اددوخ كابقشع نآ رد ومور
 زین و یرودد> رصت رد دنکیم راپظا
 یزاب ریثمش یاههنحص دید رک یراد ریملیف
 «رخالاب واینس روش دد تلابیتووئمور نیب
 یاهتسد اب وئمود هکییاج ملیف رخآ رد

۲ 

 .تسا هدش هثشاد

 سس تا نا

 امنم» و ی

 زبسی.دوداج ملیفیاهط لب هدن ربتارمن
 دن امرف هلال ههتقدب اربلطمیبادنا نفر قوفملیف یاشامتب هکین اسک

 یوداج» یگن دملی غ شیاماگته هدن داد عالطا زی زع ناک دنناوخ هکیدوط
 دوب هدیدرک تبع ریاهمن نآ یود هک شيم هداد نرایچاشامت هب یئاههقدو < زبس
 هدن یبءیسا كي هجیتت ,ادو دمایملسب یشک هعرق هدش هتخو رفیاه هق رو ثا رمن نیب بش ره
 هدن رب یاههقدو تاصنعء كنبا دشیم

 هدن رب هدامش شیامن خیرات
 ۱۱۰ نیهب ۲:  هبنشکی
 ۱۳۰۳ ۰ ۲۵ هبنشود
 ۱۳:۰ < ۷۰ .هبنشهس
 ۱۰۹۹۳۴ +6 ۲۷ هبنشراپچ
 ۱۹:۸ < ۲۸ هبنشجنپ
 ۱۱:۸ ۰۰۹ همج
 ۱:۰۰ 64۳ هبنش
 ۱۳۳۰ نفس[ ۰ ۰ هبنشکی
 ۱۸۹9۰ 65 ۰ هود
 ۳ ۱۳۰ ۳ .۹یتههس
 ۳۶۹ < 4 هبنشراپ
 ۳۱9۰ < و هبنشجنپ
 حج ۳۳۰ ۰:۹ هعمج
 ۳:۳۹ 7# 7 هبنش
 ۰ و < هم هبنشکی
 ۳۳۰۲ (هدامل !قوفسنائس) < ٩ هبنشود

 3 و مان تب یارب دوشبمانت دن رادتسددد اد قوف تارسن هکیناسک زا كنيا
 ۶ هعرق هدنیآ هتفه رد .دنیامرفب همجارم امئیس هراتس هلجم رتفدب دوخ هدن رب هداش
 و تاصّوم نابحاص« تارمت ناکدنرب دوضحاب «زبس یوداج» ملیف زلاوج یک
 هراتس هلعمهدنب ام ۰ ملیق شوی داد هدنیامن ۰ تخادرب دنهاوخار زلاوج هکیاپهاگتب
 ودم] دهاوخ لعب : دنتشاد روضح تارمت یشک هعرق مسارمرد هکیلاسک و ابتیس
 باچب هلجم لیبه رد اهنآ زئارج و ناکدت رب مان « زورون دیعصوصعم ,راش رد
 .دیسر دهاوخ

 یلک تارییفت
 ژا لبق «وتاند» هک یداک ییلوا

 همانشیامن نتعرد تا رییفتدرک داکب عورش
 دوب یدادربملیف یارب نآ ندرک رضاحو
 یلصا یاهرتک ادا و ناتساد تلکسا اما
 ءدشظوفحماج نیارد ریپکشیاه وکتفک و
 ملیفنیارد هماتشیابن نتم هنبلا یلو تسا
 سن میس یط ردو هدش رصتخم

 ناتساد حورهک هدشیعس ملیف نیا شنامت
 ۳/9 اوشهد اد ۳ ی یر
 تی وژووموررد یداد ربیلیف یی رود هکنیا
 هنحص ردارشدوخ لد هشيب رثه كي دننام
 . تسا هدرک ی ژاب یبوغب یقشع یاه

 نی فرط -

 دشابیم یئایلاتیا و یسیلگن| تلتغم یاه
 . . هیهت یلاع تفرریم نامگ هک هچنآ زا شی
 زی ورخا یلللاتب لاوبتف ردو دیدرک
 تسدبارلوا ماقم اهلیف هیلک نابم دد مه
 زی < یفالتسک وئاند و نیضردو دروآ
 ةخاب ویق رمم نادرک راک نیررتهب ناونعب
 اوشک ددملیف نیا دیدرک لئائالط ءزیاج
 اکب رما وابلاثیاو ناتسلگنا یاه
 ارک ورب ود مدرم ریظت یب لابقتسااب
 : یرام هام رد نیقی لابتحاب
 :ودب قفوم یجراخ ملیف نیرتهب
 و . دیدرکدهاوخ «راکسوا»



 | روبطو رهچونم |

 «امنیسنان ادرک راک یامتها رباتک و

 دون و تیود هب كيدزت یبقد هزورمآ
 دیوید >دیاب نایمنیاددو دهدیم ناخت ار
 > یماسادعب ۰ تفکاد « تیفیرک كزاو

 ب.لیس « نیلپاچیلداچ ۰ !ریاک كن ارق
 و نوتسلیام سیئول ؛كنیک یرنه «لیمود
 دنتسه یناسک اهنیا:تسا رک ذلباقد روف ناج
 ریظن مک و یتاذ غوناب دندش قفوم هک
 ینادیواج راثآ امنیس مااع رد ؛ دوخ

 ناونعب اهنآ بلغا «کدنروآ دوجوب
 تیرشب خیدات رد رادناجو هدنز دنس كي
 اهن ویلیملابقتسا اب نمض رد و هدش طبض
 -یاهروشک فلتخم یاه تیم زا رفت
 .ددرک ورب ودنوگ اث وک

 یدادربملیف رنه
 یدایز بلاطم"۰ ناونع نیا تحت

 دوش هتفگ هک تسه مهقحو تفک ناوتیم
 هکنیاوصخب واج یمک تلعب هنافسأتمیل و
 زااهنتهن «میوش تایئزج درا و میها وخیمت
 یلیخ زز هکلب ؛میئوجیم یرود دناوزوودح
 ردو میشوبیممشچ زین نف نیا ثحابم زا
 هب یلامجاو یلک رظنكي طقف هرابش نیا
 تب دودهک ادیلدو تیمهاو اپملیف یساکع
 حود ددو اههنحص مسجت رد یدادربلیف
 دداد نو انوک یاهعوضومهب ندیشخب
 یداکذود یزود هچنانچ و میکفایم
 حس هلسلم نیاو دم شیپ یتصرف
 هک -دش رشتنم ین هناک ادج باتک تروصب
 مهار رما تایت زج ءاگت[-دوشب تسا دیما
 .دومن ميهاوخ نشود

 ناک دنن ادرک «نیل وتمششوک ومهمامت
 هیهت « تسیدانس « نادرک راک « ویدوتسا
 ملیف كي قاخ هاررد هک یراناهدصو هدننک
 یملیف هک تسا هتکن نیا هجوتم «دوشیم
 یچاشامت وهدوب ندبد لباق دوشیم هیهت هک

 یناک دنژرداد تداوحهک دوطن آ و یتحارپ
 یاهملین زا .دنیب هبدنکیم سحشیوخ یداع
 یلاهملیفاتهتفرگ (۱) جرخیبد ۳
 رالد اپن ویلیمو نآ فرص تقو اهلاس هک
 ساکع تسدب همهو همه + درادیمرب حرخ
 هدامآ و هتخپ دادربلیف مرکب رتیب اید

 و

 )۱ ور هیاسابیرب واصن ب
 لبق ه رامش زا هبقب

 تمتصهک ناعزن۲ «لبق اهلاس دیاش
 اد دوخ یئادتبا لحارم یفارک وت انیس"

 رگیددننام زین اهنلیف
 دروم«تسازورما هک ردقن۲ نآ یاپح.ت

 پاچ بوخ تلس هکشی| ص وصخب دون هجوت

 هثعص رونندوبل قیقدو ابملبف ندرکن

 هک یسکع هچنانچو دوبن حضا و تایل زج
 یمهک دوطن شاهیواز رک ۱ دشیم هتفرک
 دوکتتل یترف نادنچ « دوبن دشاب تسیاب
 تاک رحننف رک رظن رداب ؛رضاحلاحرد یلو
 یدوعتک رحرظن زاهچنیب دود هک یفلتعم
 تیمهاندرک مسجماب زین وینادود ویقفاو
 نانکیزاب یلودد تالاع نایب دد هک رون
 نارتیم دنکیم زجعم ناشاههرهچ یوررد
 نآ یدادربملیف تبدود هلئسم هک تناد
 ناسآ و هناس درشیم رومت هک مم امردق
 نیرت قیقد . تسن سک همه راک و هدوبن
 هتشادن هقراسیساکع خی دات ردهک یناپسکع
 یاه نبرود نیمه هلیسوب هزورما تسا
 تاتبالقا و دوذیم هتفرک یدادربلیف
 ؛ هنیک " مشخ دلنام تادوجوم ینورد
 رتاظن و یداک ادق «قشع «ماقتنا «مغ ؛دسح
 . تسا هدش روصم یهجو نیرتهب ب نآ
 فشک وموتکسرا رسا « تمیبط یاهراکهاش

 هب ندرب یب زا رشب لاساهن ویلیم هک یتهدشن
 ملیف ثیب دود دیلک اب تسا هدوب زجاع نآ
 هرخالاب .... و تسا هتشک لح یدادرب
 هک یسک نآاب زورما رادربملیف و ساکع
 تفرگتیمدا رق تیب زود تشب شیب لاس هاجنپ
 تباث دوطب نادرک داکایروسیژرنامرفابو
 «داتاینشودروطب تک رحای هرظنم كيزا

 یاکع « دومیب یم

 ایو تشاددوج و هک یعیبط تک رح نانهای
 یلیخ تشادیمرب سکع رتدنک ایورتدنت
 یبدیاشو یکیناکم لمع كيوا دداد قرف
 یکی نیا هکیلاحرد«دادیمماجن | اد هدارا
 « یلومعم مسیئاکم نآ رب هوالع شداک رد
 راکب یصوصخم قوذو ناجیه ؛ تاساسحا
 ملیف ناجیهابهک یدادربدلیف . تسا هتفر
 شزدا هنوک ره دقاف « دشابن مأوت دادرب
 ندعآدوجوب خی دات تقیقحرد ۰ تسایرنه

 3 ۳ زادیاپ اد یدادرپلیف لماکتو

 ورق شاقت نامه زورءا داد ریملیف
 یاجب هک توافت نيا اب تسا
 .یسدع زا «كدداک و ومملق و ینغود
 ز دنایم هدافتسا دوخ دیئولولسو
 شراعدید هیواز ۰ شاقن دننام
 :شرث) هجیتل هک دنک میظنت دیاب
  ناک دنئیب و یچاشامت دنسپ دروم

 هیواژهک تسا وتب مزال
 ۳ ماگنه ۳

 وسمدرف كي هک هچنآاب «هنحص
 دنک هدهاشم هنحص نایهرد

 ود نداد تک رحاب ساکعا ریز
0 

 اب یاهیراک هزید یتح نوک
 ۳ ۱)/هدریت ناتسیدنارگآ
 مشچ لباقم « دهدبم نآب

 ملیف ثداوحو هدرک رک هولج

 -اوم نآ اب شیوخ یناک دن زرد

 نا تسرد و رب واصت

 :دنسب ون؛ نادرگ راک دوظنم

 رس 5
 ۱ رح هک ین هی داز



 ۲۷هرامش 7

 سس دیدج یاه هقیرط

 طب هک یملیف نیل وا

 یهورف داهرف

 فور-م* ملیف هک تسا یژ و ردنچ
 یاهسوه > ناوئع تحت «۱یوریم اجک >

 نارهتكرزب یاملیسدنچ هدرب < وطا

 قیدصت مسایف نی سا مدرک لاغشا ار
 نیرآ میظع یلامشیس لاچرو نیدقنم هیلک

 هتخانش نونک ات اب خیدات ودب ذا ملین
 نآ شبا زا زاب یشوغآ اباج ههو ددش

 كرزب ردیلاوتم یاههامو دند رک لابقت
 هسمادا نآ شیامن ناهچ یاهامذیس
 شیامن زا داب نیدنچ ناربا رد یل و
 هکتیا زاسپ ود-مآ لععب یر ولج
 نودب|ر هیقب و هدب رب | را وتم زا یک اهی

 لسلست و ژاتتوم لوصا نتفرک رظن رد
 شیابن هژاجا دندرک یراک یچیق ۰ عیاقو
 اد داد

 ملیف نیا هیهت یگنوگچ هداب رد نوچ
 جدد هلجم موس هرابشرد یلصفم ژاتروبر
 هکیاسک تربع تهج اجنیارداذ هدید رک

 تیل عن ملیف نیا شیامت زا یریک ولج یارب
 نیا وا بش هراب ردیرصتخمح رش ؛دن درکیم
 -وین رد« دوطا رپما یاهسوه» ملیف شیامن
 ربما وت متشهبش ۰ دودیم هتشاگن ۰ كروب

 -اضک ملیفشیامن هک دوب رب نیا ۱
 ود رد ( روطاربما یاهسوهای ) «یوری»
 و «دوتس] » كروب وین كرزب یامنیس
 زاغآ یهوکش ۳ مسارم یلع « (لوتیباک )
 نآ دد رفت و۰۰۰ دودحرد هک دیدرک
 تثیه ۰ زادندوب ترابع» دنتشاد تک رش
 اکب رمآ نیسلجم یاهروتانسو الک ووتا ود
 للع نامزاس وضع یاه روشک ناک دنیامن
 و یناک دزاب هتج رب یاه تثیه ۰ دحت»

 یاهبیناپیک و اهکن
 یدادربملیف یاهین ابک ژاتمع ءاضع۱۰ كر

 ملین یاهویدوتسا ناکدنیامن و دوویااه
 «دیارجباب را کی رمآ درد یجراخ یدادرب
 لاجر و نیفثتم زا یدایز هدع و نیدقنم
 ناگشیپ رنه هیلک هفاضاب یعامتجا و یسایس
 دندوب راّوم ملف هیهت رد هک یلاضعاد

 ورتم ) یناپمک جرعب هک یلاریذپ مسارم
 نشج نیا یدازگ رب یارب (ریامنی ودلک
 طبضامنیس خیرات رد كشنودب هک كرزب
 دوب هناهاشو للجم رایسب لیورک دهاوخ

 تبلاوج و فا رطاو راذک و هشوک رهردو
 یاهروک دتروسباد اینیس حراخو لخاد
 هیلک .دندوب هددوآ رد (یو ریماجک ) ملیف

 رد نیوعدم زا یلاریذپ یارب

 نا ریدم : یداصتا|

۲۳۹ 

 د «نیرکسادیاو» هقیر
 ب زا دلدر لاتسدع تل
 و هدش باختنا یلاکیر-آ نارتخد
 نانزهک دندوب یاهنانز یاهسابل هب سب 5 ام
 راکب لیفلاس ۲۰۰۰ یمود
 بردنکل اب یودزد نیا ذا هتش ۳ دو هدیسرنآل ملیف دوخ
 , دودحرد زی امتیس ود یدودو

 ردو دند ر

 درمرفن <
 هک دن وب هدشهدرامک لیتسا ناعهاب ندرن دارتا سابلب سبلم لکیه شوخ ودق كي
 تیصخش دورو ملیف یابههنحص لثم ایترم
 ءالطاهدیشک یاهروپش اباد هتج ربیاه
 یاهاتسق ی ی ءاس بیئرت نیسهب و دن دادیم
 ملیف یاهن ویسا روک داب یو اد امذیس
 هدن ز هنعص هک دندوب هتسارآ (!یوریماجک )
 یامتیس رد رد نور-آ را, رد زا یمیدب و
 و هدمآ دوجوب (لونیاک) د (دوتسآ)
 , دشیم نیوعدم رتشیب رو رسویداش بجوم

 هس رد ( دوطا رپما یاهسوه) ملیف العف
 اشامت ضرعبب ژریلاو امهو ناربا یامذیس
 امنیسهسنیا نایمزا هک تسا هدش هدراذگ
 یداع قیرطب ارنآ درپلاوامه یاهامنیم
 امادنهدیم شیامل یلومعم هدرپ یود ین
 ءورتم)هقی رطاب اد ملیف نيانآ ری| یامنیس

  تسا هدروآ هدرپ یود رب ( پ
 یدیدج یکینکت هقب رط ( پوکسورتم)

 هدرپ )ای(نی رکسادیاو) نام
 یهتنم دشابیم ۱۷ز0ع 56۲66 (ضیر۶
 یتاغیلبتهریدمتئیهیتراجت رظن هعق زا
 یاهملیف هک دندومن بیوصت ورتم یناپمک

 * .تسیث

 تسسسس اونی مات سس
 1نارهو كروب ویئدد «ررطاریما یامسوم» ملیف شیامن س

 تسا هدش هدداذگ شیامن ضرعمب ناربا د
 یگنیتکتنامتخاس هک یناپمک نیا« قا
 یودشیاسن دعتس اپ الپ رظن زا اه[
 ناونع ۶ ذ اب دنشابیم (نب رگسادیاو)
 اه ملین تاخالعا یودرد (بوکسورتم)
 اعافعا و دسوش هدراذگ شیامن شرع
 یکینکن طبارش هک ( دوطا رپما یاهموه)
 (بوکتسو رتم) هقی رطاب تصالءاش ۱دقوف
 دوشیم هداد ناریا یامنیس رد طقف

 (نیرکسادبار) یوررد ملیفشیام یا رب
 دن هاگتسد ی(اکسالاس) و یسدع
 ایم

 یی
 رد ابی رفت نارسیا انشیح تک رش و دب

 ژو رب هاگتسدودشیپ هام تفهشش دودح
 فورعم هاخراک زا ۱۵( لدم رونک
 یاهیکدییاداد هک نالآ(نوکیاسیاذ)
 شیاینیا رب فلتخم یاهیسدع ونوک ان وک
 دیاو«نژی واتسیو بوکس اتیسیابملیف
 دوما یرادی رخ دشابیمیدمب هسو نیرکسا
 سورتم هدرب زف ینف سصعتمدنچ كکبو
 هکیروطب ودرنک نامتخاس اد پوکص
 ءرد ) دننام یرگید یاهملیفمیداد عالطا
 روئیل |هدولیتترباد : كا رتخاب (نیطالس
 , تارثشاب (هیدعس)-لابج هیماسو رک داپ
 (یدوسب]د) -مک اتیدوذرفلم ؛دلیاولن رک
 ونیدوتیو و دولیت تبازبلا تكارتشاب
 درف : كا رتشاب (تاشیامن نک او)-نساک
 یف دنچ هرخالابو سیراجدیس ورتسآ
 رد نارهترد هقیرط نیا اب یدوزب رگید
 .دشدنهاوخ هداد شیامت امنیس نیمه

 هردآرن"یگنر ملیف ژاهنحص كي رد دولبت تربادو رک داپ رونیلا
۱ 

 .دوشیم مداد شیامن «یرکسادیاو »هتیرطب یدوزب هک «نیطالس
 وهم جست



 دو هیسوربهامحرکش «اهنتوهکی « دوخراک قاطا رد ترابانب نوئلبان
 ... تشادن یبرد یلاصو هک یقثع

 هداوناسخ سیر هک شک رزب ردارب و نارهاوخ هب «هریزد» یتقو ۰

 اد «تداباتب نوللبان »و شریقف ددارب و "«تراپانب فزوژ» دورو « دشیم بوم

 هک ارریقف لا رن ژنیا یلانتعا یب و ترفن لامک اب «نيتا» یو ردارب « داد عالطا

 تلع هک تسنادیم «نيتا»9۰ تفریذپ «دوبهدروخن اذغریس مکش كي دوخ رهرد»

 یرصتخم تور هطساوب طقف «یرالک هرب زد » ش رها وخب 70 تداپانب لارنژ هجوت
 دراد وززآ هک دوب مولعم ومخا كناوج نیا رهاظزا هن رک و دن راد اهن[ هک تسا

 و تاکرحزا یششمروتاتکید مئالعو دیآ لیان یتاحوتفب دربنیاههتحم رد یزور
 .دوب ادب وه شدراتفر

 : دن | دذگیم اد بالقنا یاهزودنیرخ۲ هسنارف (۱۷۹ لاح) مقومنیا رد

 دشیم | دج ندب زا نیت ویک فوخمیاههغیت ریز «لاجد زا یاهدع دوشرپ رس زود رهو

 قشع مک مک هک درک یم ساسحا «یدالک هریزد» یزیگناتشحو یاهزود تبنچ رد
 هک دوب اهزور نیهذا ی گی رد ژاب و دریگیبیاج شنیلل بلق رد تدایانن لارتذ

 4 ریس ور» ی اریو ات دندرک رگ شلرش دم رد ار تداپانب لار

 اد نوئلپان تسود و فورعمیبالقنا و بیطخ « رییس, ور ژو رن امه اریز دننک مادعا
 نوچ و دینش ار رد یادص «هربزد» دشهک بش نیا دوجو اب ... دندوب هدرآ

 ميريذد» ددارب زا هظحل نامه رد نوكيان . دومن هدهاشم ارنوكبان درک ژاب اررد

 زا توشخاب ادوا «نیتا» اما دنک تقفاوم اهنآ حاودزا اب هک درک تساوخرد
 هامدنچ تنم و تفرک شیپ رد اد سیداپهادیدیما ان لامک اب نوالبات

 ترابانب نوّلیان هک دینش دش سیداپ دراو «هریزد» یتقو ... دیدناروا «هریزد»
 بشکب ۰ تسا هدش لسیان یتاحوتفب ایلاتیا دربن دد و هتفای اقترا یلوسنک ماقبب
 نادوتسد دراو < هنرا-هوب نیفزوژ» اب هک دید ادنوئلبان دوخ قوشمم «هربزد»
 لارنژو «نارلاتو یوگتفک دهاش نادوتسد نامهرد و دوشیم < ریموشال» فو رعم
 نینزوژ و نوكلپان عوقولا برف حاودزا هدابرد هک دیدرک «تودانرب تسینابناژ»
 راحتنا رگف . دوب ریذیات لمحت یاهب رض یویارب رگید نیا ... دندرک یم هرک اذم
 . ناشورخ یاب یکیدزن رد دعب هقیقد دنچ و درک روطخ شا هلیغم زا قرب تعرسب
 دیسرشدادبتودان رب لارلژ هک دداذگب ارجا مقومب ادشیمصت تساوخیم نسدور
 ..نوللپان هقالع دیمهف < هریزد »هک دمب یدنچ و دوپ ینین ان درم تودان رپ لارثژ

 . تفریذپاد تودانرب لارلژ جاودزا تساوخرد لیم لامک اب ؛ هدش رتیک واب تب

 چ

 مادعا

 دنا ردوخ

 ان دمب یتدم . دیدرک (بلا)ی
7۳ 

 ول «هربزد» زا «تودان رب لارنز»

 2 اوم مه «هربزد» و دومن

 و تردن جواب نوالبات ۰
 دوضب لمع هماج یو یدوزد۲ هرخالاب
 |جات «مادرتن »و یاسیلک رد تداپاتب

 !]رف هکللم امسد مهنین ذوژ و داهن رس رب
 تف رک میصت نوٌلپان دمب یدنچ

 یرام) « یشیرطا سمن درب اب ودهد.

 هتسناوتل نیفذوژ اریز دیامن حاود ززا

 ... درو۲ رابب ینیشناچ

 ۱ ۱۸۱۰ لاسیاهبشذا یکیرد
 اب تودان رب لا رژ تاقالم یا,رب یا

 واعالطاب اردن وس نامل داپمیم عت هنابش

 « لارنژ هک دوب هدش 9 میصت نیا

 وتو س

 رب زد)
 ؟ناد وش زایکب 1

 تشذک یتدم

 ؛ دوبن قفاوم نادنچ نایرج نیا
 تفد دنوسب (داکسوا) شرتپ و
 درد دعب یدنچ اما دز هیکت روشک
 اد نروشلپان ندیدب هک یاهتالع
 هحدصق نوألبان هک دینش یسلجم ر»

 ۱ و درک هلبح هیسورپ نوش اع

 كک هیسود رازت هب تردان رب
 ۰ دوب هدش نوئاپان تسکش تفای

 > هلیسوب تساوخ و درک ینیشنا

 هد تودان رب اما دوش دهتم
 ۱ هک دوب یلابنآ زا یکی یتح



 تساوخ دنک هسنارف هکلم اروا

 تعوکح و دیسد سیداپ 4 ادنمزوریپ هراس

 گرید مه تموکح نیا اما درک خورش اردو , ۳
 (نوزملام) رصق رد فا ودوخداتسرد دش روبجمیوو دیای

 زا و تفدشغآ رسب «هریزدد یبش هکنیاات دوغ

 : هنارقف تاجن و تمظع مانب هک درک تساوخرد و

 بوبحم شهآوخ تسناوتن رگید نوللبان . دوش

 ءار رد هک دوب یداک ادناهنتنیا اریذ دنک در ار

 تمیقب یداک ادق نیا تسنادیم یبوغب و درکیبو قشل

 رددیاب دمینمو دوشیممامت وا تاراختفا و تیئیح ونابو

 ۰ درب رسپ دیعبت لاحدد (نلهتنس) هداتفا رود هرب زم

 لیکشتا د ملیفیلصایاه هب اب هک ینادنم رده

 دنا هداد
000-0 .| 

) 

 حر و

 دی ایم امنیسهدرپیورب ریبآ زر

 هزفاد وخ یرنه تا راختنار
 حس ن سس نر 1

 * ملیف هدننک هیهت نیل وا « متسیب نرق سک وف ینابمآ
 یلاکی رما دیدج بوخیاپمایف بیسمو پوکسامنیس ی اه

 (ودنارب نول دام) اب دوخ دادرارت زا داتفا رکفب یتند

 رد نوشلپان شقتزا رت هدن ژا رب ادیل چیه« دنک هدانتسا
 (هری زد)یقشع زیگنا روش نام . تفایث ممریزد» باک

 هتشرب (وکنیلس یدامنآ) مناغ طسوت لبق لاس رد "
 هب امامتنآ خسن یهاتوک تدم رد و هدش هدیشک رب 1]

 تشون رس لماش « تشذگ الاب رد هک روطن امه « هتفدشد 1

 یمتوابانب نوشلپان هب وا ربثیب قشعو (یرالک هرب )|
 هریذد) ۰ دماجنایم دیمبت و یدیماانب ءرخالاب هک دشاب
 قشعنی رت زیگناناجیه هجیتت رد وتشع نیلوا ۰ (یدال |
 یوهکنآ ابو دوب هسنارف حتاف روطاربما ینافوط یام

 ۵ راموب نیف زو)نوچیرگی و یابی زنان زاب دوخ یک هن

 ۲۷ هدامه 3

 ًامنیس داتس

 ... اما دزیگنا رب هرابود ار «هریزد» هدش رتسکاخ قشع تساوخیمنوللبا

 (یدالکییژد) هب یوقشع ۰ نیخروم بلغاهدیفب« دیزروقشع (اکسولاو یزام)و

 (ودناربنول دام) ۰ دوب و!یقیقحقشعنیرخآ و نیلوا تقیقحرد و رتوادیاپ همه زا

 تودق سح لاح نيع رد و نوگكیان نازیرک و رب رعقشع نیا تسا .هتناوت یبوغب

 هدرب یورب؛تسا طقاس نارگید هدهع زا هک یوهلب ادوا یهاوخ تمظع و یبلط

 و ژاب سوه روطا ربما نیا فلتعم تالاح مجت رد یو تردق . دنکم سجم ایتیس

 یمن رگید سکچیه دوویلاهرد,تفک ناوتب دیاشو تسا راکنا لباقریغ « وج هتداح

 شقن یاب اب هک یراغتفا . دیابن اقیا وا یب وضب اد لکشم ویوق لدنیا تناوت

 هدیدرک یلاکیرمآ هشیپ رنه نی رتدنم رثهونی رتناوج « ودنا رب نول دام بیصن نوئلیان

 نادنمرثه ساأر رد اد وا و هدرک مکعت شیب زا شیب امنیسملاعرد اروا تیعقوم

 ۰ تسا هداد رارق اکی رم۲ یامنیس فورمم

 زا دیابت زین اد (هریذد) شقن رد ( زن ومیسنیج) رثه ویژاب تیها نیادوج و اب

 دوب دوبجم دنک افیا ار (هزیرد)لر تسیابیم هک یلاحنیعرد یو . تشاد دود رظن

 یلابندوخ تددق ( ودناربنول رام ) لب اقمرد هک درب راکب یتداپمو سفن كلءت نانچ

 زا یکی ۰ ملبق نیا دد ( زن ومیسنیج) یزاب یلادنیس نیدقنم هدیقعب . دشاب هتشاد

 : تسا هدوب لاس یاه یزاب نبرتهب
 لدنیرت هتسیاش (تودات رب )لا رن ژ شقن رد (یندلکیام) « ودنیا زا هتشذگ

 هفابق «یژابزرط ۰ لکیمهک هداد ناگت و هدروآ تسدب !ردوخ یکشنبه هدود یام

 ۰ تسا هتخاس بصانم لد نبا یارب الماع ادوا شتاعرح و

 «ه رب دد» ملیف تاصتحیم

 بقعو هكنج یاههنحصاصوصخم ۰ جراخ یاههنحصدقاف هکنيا اب (هریزد)ملیف

 تدمنیا وهدیشکل وط نآیدادربملیف هتفه تشه تدم اذهعم « تسا نوثلیان یئیشن

 1د تلحع , تسا لوممدحژا رتدایز یمک « دنراد لمعتعرس هک اهیلاکیرمآ یارب

 نیدنچ اد هنحص ره هک تسناو «ملیف نادرک راک (رتساک یرنه) دیدش تقد دیاب مم

 ۰ دشابیریم یصه و بیع هن وگ ره زا ات درک یم یدادربیلیف داب

 یدین )و (هتسکضربن)یاهلیف هک دشابیم (نیاتشولب نایلوج) ملیف هدننک هیپت
 هیهتیکت دو بوکسامنیس هقیرطب (مریذد) ملیف .مياهدید نارهت رد وا زا اد( هتشرف

 طسوت هک یکیژوم ملیف رسارس رد . تسا هقیقد ۱۱۰ نآ شیابن تدم و هد
 هتسص زد اصوصخم . دسریم شوگب « هدش هتخاس فو رمم روتیزوپمک (ترون سکلا)
 .دروآبم هوجوپیهاشابت رد یقه تاساسحا نآ تفارظ و تناطل؛ ملیف یقشع یاه

 ۵ سس یی سل سر



 ناگشیپ ره یف رعم

 ۱ ینافراد نردولگ جباع رثا رد هوب يا زن ((۵و ویلاه لملبر)
 ۰ 3 هزورما «نوسرگ نی راک »- _ یلد نوک و ادوار

 تسا هدرک ادیپ تیبوبحمو ترهش یعقوم رهزا شیب

 یدون زب ورپ : همج رت
 دوبل تبیزف

 تسن |وتل مهاجن رد((نوسب رک نب رتاک)
 1 نات داتسزا یی (نوسی رک نب رتاک اک زاشس زا یکم ۴ ۰ سناششیامز یاربودوش لوفشم یراکب

 ردنوچ ودید رک امنیس نیمزرس هناوردوخ و دوریم رامشب دووبلاه روپخ
 سو ۲ رم زامش تاوولاهووبخسو تیغ

 امن  9 " شیپ < ریامنی ودلک ورتم» یلابیک عقون[ و گیر لف هط
 0 ته فرق ی یاپهملبف هیهت دد رگید یاهوبدوتسا زا اکی رها ردیدایزتیف و رعع و

 هدرت ادیب یدایز نادتمالع
 ههادنچ نیارد (نوس 5

 ود شیابل هطساوب

 لبلب » بلاج ولاکی زوممل

 ترهش و تب وبحمنآ رب |

 .دروآ تسدب

 ام تحب دروم هراتم
 مان تحت لبق لاس هسویس

 نوتشوو رد( كب ردهامل ز)
 <كدوب وین » تالایا زا < ملس
 تالیصحت و هدبد رک دل وتم
 ردار دوخ هطسوتم و یل ادتب |

 . دیناسر نایابپ ربشنامه
 (نوسب رک نیرتاک)

 هتالعیک دوک نا وان -ءهزا

 یقیسومو زاوآ هب یرفاو
 نوچ صوصخب و تشاد
 ریذیلدوروریحور شیادص
 دنتشادیم تس ودآ رو | همهد وب
 هک داتفای قافتا اهراب
 (نب راک )ناتسود وناکیاسه

 دن دادیم واب یثی ریشیرادقم
 ل زنمدد وا هک ۱ دیتعاسدنچات
 یاهزاوآاب دربیمرسب اهن[
 ظوظحمارنان آ دوخ بلاج
 نیدلاو هرخالاب . دیابت
 اس رزم دز
 زیجب ذاوآ و یقبسوسم هب زجب هک اد وا
 هل | ور هطوب رم سالکب تشادن هقالع یرگید
 تک رشنوک انوک یاهزادآ رد هک دنزاس
 .درگت میلعت ودنک

 هتخاساهر ارراکنی|یدو زب (نیرتاک)
 لئونام» جلاک دراوودمآ «زیول» هیو
 تالبنععت هکنآ زا دعب و دیدرک <زتدآ
 هب دنیناسر نایاپ یقیسوم هتشررد اردوخ
 یاهبولک زا یکی ددو تند «سازکت»
 یلودیزدو لافتشا داوآ ندناوخ هباجن ۲
 دنتساوخ اروا رذع یدوزب روب زم تثیه
 «ابن رفیلاک > هب هناسریام ( نیرتاک )د
 ۱۱ هحفص سس

 ی

 ناپچ رسا رسرد یلک روطب و ء

 نب رناک )تسا

 همجا رم اهنادب تشاد صصخت لاکیزوم

 دومنلغش یاضاقت و هدرک

 دن درو لمعب وا زا هکین احتما رد هچرگ
 قدذوغ وبل دیاشودیاب هک روطن ۲ تسناوتن
 نیانانادرک راک كل اتسدهدحرخب اددوخ
 دن دوب فناووا بیجعدادعتساپ هک ویدوتسا
 , دنتف ریذپ )اب شوغ آ اب اددا

 » (نوسیرک نیرناک) هک یملیف ثلدا
 ماردولاگیزوم ملیف دوما تک رش نآ دد
 تشادمان « یدراهیدن[ سوصخم یثنم»
 زا یشیامزآ ملیف كي هلزنمپ هک مایف نیا
 ۱۹۵۰ لاس رد دشیم بوسحم (نیرتاک )
 هک دوبیفاکنآ مابتاذا سید دیدرگ هیهت
 یواب روب زمهناخراک یتدیلالیوطداد دارت

 امنیسهداتس . و

 , دزاس دقعن»

 ,قنیا ودومل تک رش «هدش دیدیان ریو د ملیف دد ۱۹6 ۲ لاسدد
 شب نان اد رک داک هجوت هک دیدرک
 ۶ ناطرس ارنآ ءابطا زا یاهدع .وروولگ تلمب (نوسب رک نیرتاک) ۱ 1ویل د ددرک فوطعم وا یوسب
 ۲ اتقوم املیس زا دندوب هداد

 تهجنردب و دومن
 ادوخ تیعت ومذا

 ارعص كنه[ » یگند مامت
 » یدوزپ ملیف نیا دیاشد
 رک نب رتاک) ۰ دوش هداد

 ؟قدع تشنیاسی» ملیف
 دوهشه هدنناوخ «روم
 تدم یارب امدیس زا دومل

 و درک یریک
 بر وطب تخادرپ نو:
 دومشه ناک دنناوخ

 ابن لاس رد .تساکی رمآ
 منی «لبک



 ملیف نیا ریگن
 نیاذا وتسنآ هدننک هریخ هوکش

 -انانف دانآ دا یکی ارنآ ناوتیم تب
 کی رما یامنیس تاراضتفا دا یکبو ربدب

 ۳ توصم

 رظانم - ناتسابمود لمجت رپ طبحم
 -]وم تیعیج - نورن دابرد زیگلا رس

 یاین دنیا كيداتیاههشوگ ومود هاگشیابن
 هتسجرب نیثچ یملیف چیه رد خب دات یلایخ

 یشاق چیهو تسا هدیدرگن مسجم لماع و
 مدن زیولب ات تسا هتسناوتیمن نیا ذا رتپهب

 هب لبق لاسرازه ود یاهناسفا مودزا یا

 نیا اب هاربه + دراد هضرع امرصع مدرم

 لیگشتادملیفیلصا هیاپ هک هوکشو تمظع

 یاههدیا و ییدد یب یاه هنحص دهدیم

 : دوشیمادیپ یرگبد زا سپ یکی یفلتخم
 یاتنگنت رد یتح هک ینامسآ و كاب یقشع

 یما دوخ یارب یمنامچیه فوخم تداوح

 هک یک زینک یسانشقحویدادافو « دنسانش

 دوشیمن ادج دوخ قوشعمزا كرممدات یتح

 ات هک یناگتشذک دوخ زا یراک دف ون

 یرگیدزیچب دوخفدهب زج هظحا نی
 زیگنا تشح ورظانم هرخالاب و دنشیدن |یمن
 و . نایحبس هنایشحو رانشک و مورقبرح
 و هوکش اب فلتخم یاههنحصنیا ردق ۲

 هدرب یورب یلابیز و تداهماب « یداتسا
 هظحل تعاسهسب كيد زن تدمرد هک دیآیم

 دوشیمل فرعنعملیف زا یجاشامت هجوت یا

 (۱یو رپماجک )زا طقف هک تسیاهزجممنبا و
 . تشاد راظت | ناوتیم

 اه هنحص نیا زا كيچبههکنپا رتمپم
 تسا هنف رگن دوهب لیمحت و فی رءت تدوص
 هلمح هشیپ رشهنابب و زاتفگ نمضملبف یوب دانس
 دوخ هکلب دهدیمن حرض ادیشح و ناک دن رد

 : دنیبیم اد اهنآ_ه امبس شروبیچاشامت
 یارب اد مود هاسکشیامل رو] تهب رظانم

 هاگشیاد ماین هک دننتیما فیصوت هدننیب
 رهشقیرحو دن داذگیم شنامشچ لباقم اد
 دننک یمن فیرمت اد
 نیا اپ . دندوآیم

 زر ظاعلا مک

 را

 را ر۶ لوا هچرد دد ( یهوئصم اب یهیبط زا
 ود نیمه نآ زایثما نیر-عآ درب و دداد

 نآ دیظنیب دوک د اصوصخمو تسا لماع
 یاهنامتخاس تلفا اوقم و تک ابشوعرد
 لحعرد هک تسا یک دزباپ كچوک هبسنلاب
 هدش هدامآ وهتخاس (ایلاتبا) یداد رپمایف

 , دشابیم هقباسیب امشیس خیرات رد و

 تاراکتباوتاعادبا ریاس یظن ژا اما
 . دوشیمن هدید نآآ دد یاهزان زیچ ی امئیس

 شق دون و یدادربمیف نیب دود « ژاتنوم
 رثا كيرد ارب ز دن دادن ملیفنیا دد یمهم
 زا دیاسب دودقملایتح « یضیرات كيسالک

 نالپنینچمهو دیدش نشود هیاسودنت دون
 و یداهریف هک ینییدود یاههواز و اه
 یداهدوخدن وشهدنلیب هج وت فا رعنا بجوم

 مهملیف رولاکینکت كند اجنیا رد و دون
 دون و یرا ربمایفیاه تیدودحم رد رتشیب
 , تسا هتشاد تااغد

 هجیتن ددو (لا رنژنالپ) رتشیپ اهنالپ
 رتمک هشیپ رنهیژاب یلک دوطب و (میم)رنه
 و رفل ودشقن تیسها اهن « تسا دوهدم

 درک ش وما رفدیابن !راهنآ ها رهام یژاب
 (داک | دوب د) ون و رث شقن دد(فونیتس وا رتیپ)
 فونیتسوا یژاب اصومخم وایژ,ا شقن رد
 «ادصنت . تسا زاتیمو ریظن یب هیهنابمدد

 تسژو تروصوتسد تاک رح - هاگنزرط
 الماک هک دناسریم یبوخغب وا بساثء یاه

 هتفاباددوخ پی و تسا طلسدوخ لدرب

 نینچ یافبا هدن ژارب رظن ره زا و تسا

 درک ن اوتیماچ اما دشابیم یلکتم شه
 همانشی ان رد یساسا صقن كي هطسا وب هک
 نانغس ای هنانوئجم یاهتسژ زا نایچاشابت
 و هبدج تلاح زا ناپگ ان وا راوهناوید
 یلاعیاههنحسویدج تداوح هک یربغست
 دنیآ یه نوریب تسا هدیشخب اهن هب ملی
 ملیف دیئات بیت رت نیاب و دننفایمهدنخب و
 , دو ریمنب ژا یدابز دح ات

 تساپبز و یلاىع ملیف نتم كیزوم

 رظانم یاٌپیاپ دناوتیماو تسین لماک ی لو

 .تسساهتس ۵ زا
 خ رفوهنیمز اههنحصنپ| هشمهسکمب هکاپ
 هک« دشنیا تهاب - دن !هدشبوجمنادس اد

 ملیفیااع و هجو! بلاج اه تمسقیضعب
 هکیلاحرد درنگب دنن و دشاب هانوک یلیخ

 شتدا دودو لیبفذا یلاهتسق دوب رثهپ

 نولورگ وصوسدوا هزرایمس تغشابمود
 هب هدن رد نارمش موجه دو تقد هنحصو

 . دوش هداد شیاملنپا زا رتشب ناب ادنز

 یقال ردقپ و بلاج یاه هتحصشوع رد
 هبارا هلمجذا هک دو مایف دد مهینالوط

 هتحموا ناگدننک بیظت و سوک دامیناد
 اپ یاندادرا رف هنحص - سوبن و رطب داحتنا
 هژداس یادشن شومارف هئحص هرغالاب و

 درک دایناوتبم اد یشحوواک اب سوسدوا

 نیراحیهمدبدرت نودب هخا تمسفنبا هک
 .دوشیم بوصع ملیف تمسق نیرت ساسحو

 فذح و یگدیرب و دوشناس اما و

 هاوخوتسا دوهشم دراوم بلغا رد ملیف

 هب هاوخ و یصد تادادا هدپمب رما نیا

 اهاينيسدوخ یداگنالهس وروصت هطساو
 ود . تسپن تشذگ لباق لاح رهرد دشاب
 نارازه و اه دص یملبن نینچ هیهن عقوم

 |ددوخ هیامرسو رثه و دنشک ی م تمحزرفن

 دنچ و هنحسنالن ژا هقیقددنچات دن رپبم داکب
 ءدن اجنک ملیفنیضدد هرظثم نالن )ا رد

 طقن رالد نویلبممن هب كيدزن ءاگ و دوش

 دوشیم مود شندا هژر یدادربملبف فرص

 لوطنآ شیامن هقیقدود زا شیب دیاش هک
 شیان نیح رد رکا لاحنیا اب « دشک یبت
 . .  شیابت : دوش هداپ ملیف تمست نیا افداصت

 نآیدبقیب و یدرس وخ تیاپناب ناک دنهد
 اب و دنهدیبن شیابنو دن راذگیم راتک ار
 . . (تان) حالطصاب ملبت تست نالدد نوچ
 ز مشچناک دننک روسناس دداد دوجو یبابات

 یاربهکشیاب هجوت نودبو دن راذگیممه رب
  هچو «تفرراکب یتابحز هچ هنحص نامههیهت
 دننکیمفدح ارت تساهدشفرص یتورث
 . . ثكنهرف ربهرز رنه رارگتسخ هک .دندقتسمو
 9 ۱ دننکلیم

  جداشم دوجواب اد (یوریم اجک)
 طقن ناوتیشنآ یئداجت رهاظو تنکنم
  هبنآ ژا هکلب تمتاد (زالوب) ملیفكب
 دومندایدپ اب ین ادواجو یلاع رتا كيناونع

 . دید دیاب امتح ارنآ و

۳ 

1 

 هنبب دود یولج هکلب

 ظوظحم اد مدرس زین شوک ءارژا ملیف
 و هرظنم « ملیف رد هکنیاب اناضء دی اد

 یدایسب و تسادایزوگتفک نودب یاههنعص
 یبسانم و یوت كيزومهک اههنحسنیا زا
 + تسا یگنهآ هنوک ره دقان دراد مزال

 ۱ تعس



 یه

 ید و ژن لاتسب رک امنیس - یهو زب

 املبف نی رتیلاع و نیرتهب هدنهد

 هراذگم شیامن فرعمبار یرتهو

۳۱۳۲۲-۲۲۲ 
 هلا رتشاب

 یلسلنوج - ندیاه کكنيل رتسا

 7# ۱۳ ۰ اب

 یقشع جیهمد یلاع مار» كي

 1 هم ۷ ۰

 ندن) یاههچوک سپهچوک رد هک یملبف
 تسا هدشهیهت

 متسیل نرق سک وف یناپمک لوصحم

۲ ۲011۲100۲۱۲ 

 دلا رتشاب

 3 اراحوا نیدوم - زدردن آاناد
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 یهاکف --
 ار كرادناژ ملیف نایلرب امنیس رد

 تدای] هک دوب ملیفرغاوا ۰ دندادیم ناشن
 3 سیدندرگ نشوداد اهفارچو دش بارخ
 رد مدرم یادصورس هرخالاب تعاسمیا زا
 امنیس رتفدر نایچاشامت زا یکپ و دعآ
 تفگ ودرک همجارم

 مادعا مسارع و رغآ هدرب ارچ -
 .« دیهدبمل ناشناد كرادن از

 هنر شورف طیلب ۳۲ ط# افآ -
 تس)یرادرهشلام مهنآ دمآ دد فما هک
 یاهشیپ رشهامهک ناموت هدرناپ هد یارب و
 !مینکیم « هلو اد نمک ربدیرگنیا لثم

۰ 
 تسد رود یاه روشک اا یکی رد

 اد یملیف ۷ دندوپهدعآ ( ناربا زاریغ )
 تشیهسیل دملیف طسا وارد ؛ دننک روسناس
 دیس رپ امنیس رپدم زا روسلاس

 ضوسم اد امنیس نوفورکیم افآ -
 (دیاهد رک

 تسیتدم اد وگ دنلبنیا . ریغل -
 » میداد

 ملیف هنارف قطان زا نم یلو -
 . مموف یمن یزیچ

 تیحصهمنارف الصا نوچدبدادقح -
 !تسا یمایلاتیا قطان ... دننکین

 ت

 سوط نیهاشملیف نی قرف یتفک را -
 ٩ دوب هچ هلجد سورعو

 ؛تسیچدوصقم ... درادقرف یلیخ -
 رسیب ناتساد سوط نیهاش ملیف -

 ناتسادالصا هلجد سو رعاما..تشاد یبتو
 ۱ تشادن

ِِ. 

 وومامبرجمءاک 7 راک ش وه زیت یاتآ
 هءدش «نونظم رصانع > زا رفن ود بیقعت
 و دشهدادا دداو تعاسدنچ زا سپ ۰ دوب
 : داد شراذگ دوخ سیل رب

 هک یرفن ود نآ ۰ سیر یافآ -
 نموامنبس هب دنتفر منک ناشبیقهتدیدوم رف
 ؛متشک رب اجت امهزامدوب هدیدا رملیفنآ ندج

ِِ« 

 طبلب تمیق ودمآ امیس هجاب مد یفن شم

 یی ا

 يووموب 200
 ناموت۲ :تفگ شورف طیلب. ديسرپاد

 ؛ هشیبل ناسوت كي
 هناچیاجهک اجنیا نامونود متفگ -

 . تسپ ند)
 هب هزاشادمب .. ماوخیمن بوخ یلیخ -

 یمدآ تفگ ودرک لب اقمشو رف طیلب هشیک
 + هنک یمن یقالخ دی یرتماپ هدا» راکیه هک

 ملیف ویدوتسا دنامن نه اقآ
 منادب متساووخیم... متسه یرادرب
 یلر امدیدج ملیف رد دیتسه رضاح

 ؟ دینک یزاب
 ٩ تسیچ امش دیدج میلیف -
 1« هدش نومیم هک یدرم» -

ِِ 

 اش_نانکیزاب زا یکی نادرک ذاک
 رگیدیمک ... دیورب تسارتسب یمک كي
 ....مهژاب ..۰

 مسرتیم مورب ردفچ ان] - هی رثع
 .دشناین نیب دودرد
 مهنمدوصتم ... هشاب - نادرک زاک

 ۱ تسانیه -
ِ. 

 متاخ.نانکیزاب زا یکیب نادرک راک
 ندرگ دودا دشتسد نژتقوچیه .. مرتحم
 هکنیایارب دادیم . هژادناین شرهوش
 دیابامک |دناتتسد دوشب يميط امش یزاب

 اوا بیجرد ۲ دی راذگب

 _ك
 یلیخ- ناگشیپ رتهزا رگیدیگید

 هلواک اسع هک یاهظحلرد . تسابیجع
 جادشخووطنب | دیتسه لار فرشم هددوخ
 یلیخا دتسقنب ۱... دیس ریم یظنب وورفمو
 .دینک یمی)اب دب

 دیهدید امش هک یقوفح نیااپ یخآ-
 »تسا اهزیچ نی رتهب ترم

 نادر رعهب ناشی رثه ذایکبد
 نیرننحا تعدک رس دیزادلابخ ماهدینش
 ... دیروای هدرپ یود !د ناهج نادرم
 دیدرک عورش تقو ره منک یم شهاوخ
  ,ا دییامرفن شومارف ارءدنب

 .تروصیون !ددوخغ | رجامنیسسدژاب
 اد وا طیلبو تخادنا نایچاخامت زا یکی
 تفگ یسررپ زاسیو درک هبلاطم

 تساموسسناس لام اشتبلب نیا -
 .مدش مورش لوا سناسءژات الاحد

 متیشن یماجنییهنم .درادن یمنام -
 هوش عورش موس سناسات

۳ 
 رو تعاس هک هداجب یرتشنیاو

 تعاس رس ... درغب طلب ۷ دشفصد راو
 شورف طیلبو هدشمات طیب دنتفگ مد
 دش یلاصع ی رتشم..د رک لوب نه رهش هب ع و رش

 هدیشک دابرف و
 9 نم .. تسا یمضو هچ نیارخآ -

 طبلب. ماهداتسبا هشیک تشپ تسا تعاس
 ؛ داد باوج شورف

 دیو وب نمیاجب رک | ؟تعاسه طقن -
 یبش هک تسا لاسهس نم + دیدرکیماچ
 + م)هتسشن هجاب نباتشب تعاس»

ِِ. 

 ودودرک یعظفح اددوخلد یوجاوخ
 , دندرک ی م ادصورس اه هچب ولپپ قاطا
 اههج,یاه]> دیشک دایرف «ناریادالج»
 «:مناوخیمهمانشیابن مراد نم .دینکد غ ولش

 كچوک رتخدز) ناتسک دوک رد ادرف
 وا و . تسا هراکچ تردب : دندیسرب وا

 دادباوج
 همانشی امنمرظنب ۰ .من ودیمت تسرد -

 ۱ هنوغ



 ناگ دننا وخ خساپ

 نایدواد كل یاقآ
 افوو

 یلد «۱یب ور
 د «لواب

 زا وها - هبقع ینب تنش وهیاق آ

 ی تسا

 , ره <با رت رتسوب وز

 دوب هتخأس رادافو دیسمغ

 نایماها رب [ توب و دیاق ۲

 ٩ یلایددیورین رد ملیف هدنن اوخ- <

 ریشمش- ۲ دشابیم فو رعم هشرب رذه ل واب بد

 نآ وژنودداتسا > ملیف یلصا مات مطاقتم یاه <

 ادیجیرب ولول انیج» زا - ۳ . دشابیم <

 رد یرگید ملف «بپی وتال ناقناند رجب

 ۰ دزادندوجو ناریا

 رامهلا دمحمیاق[

 یعیطم كلم ریصان ملی نیرخآ - ۱

 ملیف- ۲ دشاب یم «تداوح هادراپچو

 دو تلقغ یاه

 ار درگلو

 ددآ یخ | زیت

 نهیمیامتیس
 تم ودیآ رب

 شیامت هبت رم

 ی دن داد

 نادابآ - رت راک زابهشیاقآ
 انآ و «خلتچن رب » یاهملیف رک - ۱

 یمن لابقتسا هژادن |نیاب دندرکیا هلب ود ار

 نوج» اش بوبحمناگشیپ رنه - ۲ دش
 ردقباس دننامزین <«یبناهدروتدور لاه

 . دتنک یمیزاب اهملیق
 یرداقزب هرب وریگیهام اضرناباقآ

 یزابلوفشمقب اسدنت امهیاوب لداش -۱
 هدرک ربق دووبلاهژا اهتنم تساپللبف رد

 ۱ دنکیم یزاب یون ارف یاپیلیت دد و ۱

 هیلک ددناریا ددزجب اد یرصم یاپملیف -۲ ۱
 - ۳ دنهدیم شی امن مه هناس رواخیاهدوشک

 < یتبب یاهزودنی رخ آ » ملیف درمهثب رثه ۱

۱ ۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 یدادرهش - ( تشادمان (رتساف نوتسرپ)

 ردلهچ ضرارعاب هک هدیشک شقشع المف زین

 ۱ دنک لامیاپ ادامیفارک ونانیس دص
 ناب نهیاق |

 .قفومنونک ات 1
 تسا هدیدر گن (داکسوا)هزیاج تقایردب

 «لوداک نیترام» یاهسکعزا یکی - ۲
 .هراشتمهرد زین ادابش بوبجم هشیپ رنه

 ینوتنآ > لاح حرش - ۳ میاهدرک میدفت
 .تشون میهاوخ شدوخ مقوسب مهار «رتسکد

 سی 9:

 دیس زیختا یکیمو تاادع «

 اهنآ مضودوبهب یارب ادام زا ریشیاه كيدوینحم و _
 و

 درکیتیژاب رهاوجدژد ملی ر

 زیت زا وهاب هلجمندیسو رب

 رتابیژ - ۲ !

 دی دادن غ | رسیا هشب

 «انشآهرهجد ملیف یاهکنهآ

 زاریش - هوژیدمحا یاقآ

 ًامشیس زیگتافسات حرشاب هکنيا زا

 دیاب یلومیرکشتم دیاهداد را رقهطساو

 نارهتیاهامشیسیلعف طلا رش رد هک دین ادب

 دسر هچ دن رافگیمت یعق و امتاداهنشیپ هب

 1 زا روگب

 اشگ هرهچ - یاقآ

 هدزناپ زا شی العف هک اش امرظنب

 همادادوخ لیصحت تسا رتپب دی رادن لاس

 رظنف رصیسیلپ یاهملیق رد یزاب زا و هداد

 الف زیت یساریا یاهویدوت-ا و دیابت

 . دن رادت |دیملیف نینچ هیهت لایخ

 دهشم - نایسرافنسح یاقآ
 اینین اد «خلت جلرید ملیف - ۱

 دنن ام زین لاهناج- ۲ داد شیامت لبورتم

 ۰ تساهلیف دد یزاب لوفشمقباس

 زیربت - ولناییلچ نیدلارونیاق آ
 همتاغز| سپ یعیطمكلم رصان - ۱

 اعارب ۰ ۷ .تفک دهاوخزاپابتیسب تمدع

 ناهج و ناریا یاهامنیس دادعتب ندربیب
 وناب - ۳ دیامرف همجا رم ۲۳ هرابشهب

 ویدادرد رگیدراب امشرطاعب زین شکلد

 ۱ درک ندناوخب ع ورش

 دازیلامک هلاتیانعیاقآ
 اپملیف ددیزاب زا لبق دوشناد - ۱

 یگشیپ رثه - ۲ تسا هدو-ب شزروملعم

 ًایشرک او دهاوخیم دادمتسا وقوذ امثیس

 دیئامرفپ دیداد غارس دوخ رد ادود نیا

 ۱ نادیم نیا و یوک نیا

 نایراساناسدرا ودایاقآ

 اب ون لاس رد هک میرا ودیما ۹

 میناب امشز) هلک _عفد هلجم بترم راشتا

 میسیوتپ ارهقباسم یاهسکعمسا رکا - ۲
 تشاذک هقباسم ادشمان دوشیمن رگید هک

 مسایفصوصخم زین « راکسواد ءزیاج ۳

 زین <الاوگنیس» ملیفو تسیئاکب رما یاه
 . دوب هدشهبهن دل وس رد

 ! هلاس ۳۰نیحلادبعیافآ
 ما اعردهک یلاه «۱ هبحاس«> زا - ۰۱

 تراک وبیرفمهو « لبیک كدالک داب باوخ
 پاچزا - ۲۱ میددواين ردرس دیاهدرک

 هک «بارگ رتسوب » هب مجاد یفیرعت هلافم
 تسا دنمشهاوخ داتسرف دیهاوخ ام یارب
 هک دییامرف روذعم ارام ناکما تروصرد

 ۱۱ ووب دهاوخ رکشت تعاب
 یزاریش ورسخ یاقآ

 ر لر < زیدادنمرآ وردب> - ۱

 :«ایوروبسرک ول ملیق دد اد
 ترم نیا زا دعب زین هلجم - ۲
 ۱ زیل ادامشمالس - ۳ تفای دهاوخ
 3 میدتاسر «!فات»

 نابردناسکلا یاقآ
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 ترب» و «كريدناج» لاححرش
 اد اهن یاهسکع هناضاب ار

 . میدرک پاچ هتشذک

 یرجنس زیورب یاقآ
 وترام» یاهملیا - ۱

 ,دجتم یاهتسیت رز[ ) هناخراک

 :سک د امثیس اب یدادرارق
 اب زین امه اتیم - <
 . دظاب یمن

 اینایضب - | یاقآ
 ایسب سکع پاچ - ۱

 هدعو ادشب زین ار تیلپاچ

 رکا اد ۵

 ۱ مدرک
 زاریش ت- ع یاقآ

 اوخ یعس - ۰

 7 دیربخیب اش هک هچن ۲
 و۱ مینک هناهام | ر هلجم

 میتساوخیم



 ی سس یه -

 لی و رتمامنیس ددبشمآ

 دهدیم شیامن

 8 نونأق دض رب 9

 5 602۲10 ده اه
 یسداذ نابزب هلبود

 تایباباق] سکلا طسوت

 ی هک یفالخا یئانج و یسیلپ ناتساد كي

 نیلعاج هناراکهبت لامعا یور زا هدرب

 درادیمربسانکسا

 یذو ریپیگنوگچ لبفنیارد
 یاهتسو رب وعش تاادع وز ونات

 د ر وحخم مُدجب

 لار تشاب

 یماموبولف -ینایورتسام ولچ رام

 ینسوب ویرام - یلساوب وس

 ۲۷ مرام سس"



 عامه نام دد)

 اهناتسادنیایورز نونک 1

 هتشاددوج و یبوخ دات[

 طقف اکب رما یامنیس هلاس هاجنب رخ

 هک هدش هیهت عون نیازا بوخ ملیق دنچ
 یاه راکهاش زا یکیاپنآ زا مادک ره

 زا و دوریم رامشب اکیرما یاینیس تمنص
 < هدیشوپ رسنوک او» ناوتیم اهنآ

 ؟ ملیفهرخالابو «خرصدور» « «نورابیح»و

 .دربماناد «نیش» یکنر
 یاهملیف كينکت هک ۱۹۰۲ لاس زا

 «نرتسو» ملیفدنچدیدرک شوهیلاکی رما
 نی رتهبو دیدرک هیهت دیدج یاههقب رطاب
 هک دشابیم «یشحونادرم» نونک ات اهنآ
 رسارسلرد ۱۹۵۵ هیوناژ لوازودرد

 ایم

 ۲۲ هحفص
 ... یو ردب اما تسا «رتساف ناید»قشاع دروف نلگ

 !اردرا ودا - کیوناتسا ارابراب - تیک نابرب - دروف نلگ
 تترابع دنداو هدیمبار مین ملیف دش هدداذگ شیابن ضرمسپ اکیرما
 ۱ لک هناخرع هک «دروف پوکسامتیس هقی رطابهک < یشح ونادرم»

 وو تسا لئاق یدایز شزدا وا ۳ 9
 | لاسنچف رظردهک « كيوت اتس|  ۰

 تهجیب یاهدنب ودبق زا رارف «» یشح اد رم 5

 سم هناخراکاب لیوط دادرارق 1 ۳۶ ۷۱۵۱۲-2۱۲ ۸ 1
 اپلیف رد دازآ روطب و هدومت

 ] یارب ملیفرسارس رد یو دنک دیدجتالوصحمزایکی هدش هیهت یگنرو
 یتنأیخ چیه زا دوخ یناوهش هدمکیو ددرگیم بوسحم ایبلک هتاخراک

 رم اجن ادب اد داک و دنکیسن . یلصا یاهلدهک راک هنهک ناکشیپرثه زا
 # یم شی رم رهوش لتق هب
 ... تنایخ هه

 ونیبار - ح - دراودا >

 و دورش صاخشا یاما درد هثیمه

 ارزی ملیف نیا دد دوشیم رهاظ
 ماظاب و درادهدهعب اد تسربلوپ
 باد یچاشامت رظن یلاع یزاب و

 ملیفنیا ناگشیپ رثه هیقب دیامنیم
 > ردارب هک «تیک نایرب»
 یلو دوریم دامشب < نوشیار
 وناتسااراب راب » دوخ ددارب نز

 < رتسان ناید» و دزابیم قشع
 افصو حلصءرش لا هک كي ون اتسا ار
 ه < نیا و یم» ودنکیمرا رق رب ملیف
 لیف نیمود < یشحوناد رم» هک
 اکشیپرنه نسیا یزاب . دوشیم

 ۱ یاهلد یافی|"یارب یک دزب
 ب"یورز) ملیف ناتساد ۰ دوریم

 | لاسدتچ یاهباتک نیرتشورف
 ۶ سابتتا < رتیلک یراه >
 1دد باتک هدنیون و
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 | هتسب طرش امابهلجم تسیروتاکی راک
 ] دنهاوقن اسم زیزع ناک دنناوخهک تسا
 نوچ دیوک یم و دنسانشب اد وا تسناوت
 مدرمتسا هدماین ناریاب یملیفوا زا زونه
 روتاکی راک ام تروصرهرد دنسانشیمن اروا
 اشبنیضردو مياهدومن پاچ الابرد ادوا
 هتشذگ لاسردوف دیدج هراتسهک میل وگیم
  هزیاج( یمور تالیطعت)مایفود یزآ-بیا رب
 ۱ ردوا یژابمهنیضرد و تسا هتف رک راکسا
 ((كيیدوکی رک )دوهشم هشیب رنه ملیفنآ رد

 اب ءارمه ادوا مان دیتسناوترک | لاح دوب
 سرد] هب هدشن لطاب یتسپ ربمت لایرود
 مهام «دیداد لاسرا تاقپاسمء رم اد هلجم
 هک ناکد ننک تک رس زا رفن ششب لباقمود
 هی ءزیاچ شع دتشاب هتشون حیعص بارج
 ..میاشیمیدقت هعرت مکعب هلجمههام

 7 و تشادمان هچ یودوشوننشآ وهشارف تم اهروشکریاسیایس تسا هدرک ادیب رز... | (یتژودیگدنز)میناهرک رک س | یتیف و ممنآ ریارددوشیمهتشاذک شیان شرممهیوهلبود یسداف ناب دیث ام زایی ارد وخ ی امنیس تام ولعم ابعرم هک یلاهملی ابزیت ایلاتیا یاتیع یلو ددادناریا رد یرتشیب و ۱ ۰ ۱

 دک
 و دندومن

 ( دوب ی اپک

 + تشادمان هچا(نایکیچاخ لوماس)ملیفنیل وا - <

 تسمادک دیاهدید نونکات هک یملف نیرت

 ؟ لیلد هحب و

 هک یملیف ییرتهن)هاناگدنرب | *
 ( ؟دیاهدید نونک ات
 ] ناک دنن | وخ زا یدایزهدع هقاسمنیا رد

 باوجهک یروطبدندوب هدو تکرش زی رع |
 و دشنپاچ ناکدنناوخ زا یدایزءدعیاه |

 زا یلک روطب هقباسم رد ناک هننک تک رش ميهاوخیم ترعم اهن ۲ زا هلیسونیدب ام
 | نیاو دتدوب هد رب مان انس ما اعیاه راکهاش
 رکق و هقیلسهک دناسریم

 یتواجتیاهملینبناریا مدرمرگیدو هدرک |
 یدایز دشر یمومص

 تالوصحمزا طقق ودت رادت ی هقالعیداژای و
 زا دنترابعهقباسمناک دن رب لاح رهرد دتیان یملابقتسا شزرا اب ویرثه

 (نا رهت) نایت اهمرهچونم یاف[-
 (زیربث) یقوتو لضنا یاثآ- ۲
 (نا رهت)نای دازاقاولس هزیشود-۳
 هسوراششولاکیدن رب بیت تب هک

 اهت۲ زا هلیسونیدب و دنشاب یم هلجم ءام
 "اب هاریه همطتکی هک دوشیماضاقت
 اردوخ حیحسسردآ و همانسانش تشوت ور
 . ووشهداتس رفاهت [مانب هلجماتدت رادلاسرا

95 
 ی 5 ۰

 ؟ لیلد هچب و
 یروشک ره و تسابت دفلتعم یاهروشک یاهملیف داژاب ناریا

 العهک شو دتسرفیم نا ریاب اد دوخ تالوصحم

 ۲ ی صحح جحسسس
 (۲۳هدامش) ؟ تسیک اییز هسوساجنا هتامناگ دن رب

 (عرجورب)یمیها ریادح!یاق 7 2-4
 (نادای ۲ )یشعبهرف نیهعوتاب -۳ (نادمه)نایت ادمهنیسحیاق 7

 (نارهت)یزا رهچ رهچونیاق
 (نارهت)یتعلط ژ رب رفیاق -

 (ویری) ینامز - مهزیشود - +
 هلاژ حیحص حساب

 لبق هرامش ین امنیستام ولعء جخساپ
 تیاتج تام - ؟ !دنیلب یتاج - ۱

 -» ویامایتیجریو - ؛ تلماه - ۳ نادلک

9 
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 ۴ یی بشم 3 ۱ ءگيدنبولل

 3 زر بلا یساکع
 ناگشیب رنه صوصخم ساکع

 یناریایاهویدوتسا و
 ناخزی زع ءاد داهچ : یناشن

 ۴۳۳۱۰ یفلت

 (تسا یتسق ادهک ره)ملیف رد - ۲
 یم افیا اد لوا یاهلد ناگشییرثه م

 مادک لوصحم (هعد زمك رک )ملیف - ۳

 3۵00۵0 موومم
 دیآ یم ناتشوخ یدایز یاهملیف زا هتبلا دینک یماشامت اراهنآ دیشاب
 رازاب هوویلاه هیلاسص . دیوشیمرفتتم زن اهن[ یاتدنچزا نضردو

 مدنناوخاشودت راد ناريا دد یترهش شی و مک زین هریغو ناتسودنه و
 اد روتک كيیاهلف ایدرد ملیت هدنزاس یاه روشک ی استح زیزع
 . دیتسه دنمقالعنآب و دییدنسپیم نیریاس زا رتشیب

 روشکی اه ملیهب لیلدهچبهک دیهد حرشامیا رب هک میهاوخ یماضزاو وادقک ی مهقیاسمهبدوخ زب زهناک نناوحیبام]رع وضومنیاام
 :لطاب ربت لاید ۳ دیاب اههمان ءاربع ض برین وتب یقطنمیاهب اوج تسا ءزاشمد زا ودهقباسم نیا تدم دیاین وات هلسمنوتسكب زادیابن هدر یاهیاوج. دیزاد هقالع يصوصعم

۱ 113 00 
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 نو
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 7) .دناوخ ن اب(
 مودیاهز رم تظافح یارب

 هلمحح رطو هثطوت هن ام رحم د رب

 رب هبلغماگنهیز ورو دیدیم 4

 موسوم یصخشاه ربرب یاهء

 ناناولهپ زا هک اد (رلدنچفج )نایشرام «

 یارب یمایی لماح و

 دیامنیم ریکتسد دوب هینطنطست روطا ربما

 یدوطارپما هب هک درادن یلیامت نوج کا

 رتخدلیم فالخ رب اذل دیامن ی

 -روگ وئل) شددا رب و ( ماک اتی
 مهرهزا سپ و دناسریمن ودب یرا

 هناور مود یناجب یو تاحارجرب

 ی دنک یم شا اددوخمایپ ادب (نایشدام)
 دی امنیمميلست ( ورامفج )سوینیل وب لا رت وب

 هک دوشیم مللطم روبزم لارئژ طصوتو

 مودد وطا رپما (زنل ودحروج )سوی
 ست ردناکلا ) سوبنابیارک شردراشم و

 هدش ادج یب رغ مورزا هک دن داددصق ( یب دوک-]
 نایشدام دننک یلاورنامرفقرش هب القتسمو

 هجوچیپب دوطارپعا دوضحب یبایفرش رد

 ودوشت

 واب تبسن یتحو دریگیمن را رق هجوت دروم

 هیلک ( سویس ودوئت)| ری زدوشیمیئ انتها یب

 ددادرظن ددهک تسا ینشچ هجونم شرک

 و دهدبیت رس اهر رب ناطلس راغتفاب

 دحتمدوخاب اد نان[ هک تسنیا

 نایمنیارد . دناروشبمور هیلعب وهدومن

 (انیرچالیمدول ) اب رکل وپ مناخ هدا زهاشاهنت

 زا هک ( سویسودونت ) روطا رپما رهاوخ
 ینامذو ددادینا وا رنهرهب تهاجوویمابیز

 هب هیلاح و دوب شردارب حاتو تخت كب رش
 ,نایشرام هب تصا ین ادن ز هنطنط رد رهاظ

 اپظا واب هکنیا یارب و دنکیمهت

 دراک هدنامرف تسب دیو هشاب رتکیدزن
 دیاسن یمباضتن ا دوخ یتنطلس

 فی اوطیاسو دیارب هک یالج«نشجرد

 نامهمدوطب (التتآ) ؛ددرک
 ی رب رب

 دورو هت ر هتفر دس و دوشیم درا وهدن | وخات

 كس رتیم داز| همهیارب تقایضب ریادد . ددرگیم داژ]
 مادنااب (ای

 دهدیمماجت |

 هدیشاب مه رد طایضت |

 صقدزا سب

 یئایاده هک دنک یم نالعا ( صویسودرگت)

 الیتآ اما دشدهاوخ هداد فیا وطی

 سما نیااب وعانتما فعت و ایادهنتفرک ز

 نیرتهب هک دهدیمداهنشيپ و دنکیم تفل اعم

 دهاوخ یب رم رفنکب ددآیارب هیده

 هلیبق | دنایمودیگنج شور دن اوتب هک دوب

 نکسمهک مهیسک نیرت هتسیاش ودزومایب وا

 تسا(نایشرام) دهدماجن | ارراکنب |

 وداحتا وقافتاب جایتحا دوطار

 ددومیویاضاقت نیا رب انب داد(

 تسا

 نوچو
 )كمک

 ددرکیمقاو تباجا
 ندرب داکب میلعت ربهوالع نایشرام

 یرگید یگنج روما ؛رپسو رجنخوریشش
 < اریک > هلبج زاو دزومآ یم اهن ادپمه
 یاهنز صایلب زین اد البتآ یشحورتخد

 وباد] هب ادیوو دنکیم سبلم ددجتم
 اقافتا دیامن یم دنب یاپ یداب ردموسر

 دونشوخ لمع نیا ذا مه تكرتخد

 لابقتسا نآ زا زاب شوغآ اب و دوشیم
 هب تبسن «الیتآ» بیترت نبدب . دنک یم

 دیابت یم یرتشیب هقالع داهظا موركنهرف

 ریس امنیس هداتس سس

 ۳ مناخهدا زهاش یاهتنایضواهتوهد زونه اما
 تامیلعت نوچ و تسا هدادن ررشک _هبلغوحتف
 ارسا نایشرام» زا ادا هیمود یگنج

 ۳ 22۵ و كرتاد نطق هنفرک

 همقنب هک مالتآ > . دربیمدوخ |

  تسا رضاح هدربیب «نایشرام» فعض
 زیچ ود طقف نکیل دیامنی دری و هلیاقمیو
 ر هک دشاب یموا سارهوفوخ تعاب
 ومهدوما شیار+ شمجنمهک تسا یئوگشیب

 كل |دعم « تسا نایحیسم یادخ یرکید

 میصت رد عوضوم ود نیازا كيچيه
 رب بیترت نیدب ۰ دتفایمن رث ژمواهدارا

 هب مالبئآ > هک دوشیم متح < نایشرام»

 موضومنیاهک یعتومد درب دها وخ هلیحمو ر

 واع۱ «سریسودوئن» دوطا رپما یارب اد
 هلطاب غادودب راکتن ایخ ناونمب ۰ دیامن یم
 ودرکیم ینادنز دوطا رپما رماب و دنن ز یم

 انگیب هب هک «ایرکلوب» مناخ هدازهاش
 وا رارف لئاسو تسا فتاو «نایشرام»

 نکیلدروآ یممهارف دوطا رپمانادن ززا ار
 نادادرسزا یکیریت فده تمیزع ماگنه
 هب مود راب یارب و ددرک یمعتاو یمور

 هل رمنیا ۰ دوشیمهدرب «الیت ۲ > یودرا
 هدرم كيب یدابز تابش هک «نایشرامد

 یم دارق «الیتآ» دقفت دروم هدرک ادیپ
 كدنا كدنا یو تاهجوت رتا رد و درک

 یعقوم یل هدداذگ یم یدوبهب هب ور شلاح

 نشدكي رطنبیوب دزیخیمرب رتسب زا هک
 لماک یدوبهب زا سپ < نایشدام> .دن رگن یم

 یگتیرب رب فیاوطهک دنک یملصاحع الطا
 و هدش دحتم مالیتآ> اب یرگید زا سپ
 یا تالبح هجتن رد یبدد یباد اهرپش

 زی اد

 . دشکب تسد مور یروظارپما زا هک درک روبجم ار شردارب « ایرکلوپ »
 ۳۷هدامش



 « الیثا »شقن رد «سنالاب كج»
 2نشب وخ طلست تحت دوخ هنایشحو و هنامحر
 اریک كمك اب«نایشدامو ۰ دندوآ یمرد
 ۱ زاتفرگ یدیماان هجرد اهتنم اب نونکا هک
 زا مال »سا ندندزد اب تسوا قشع
 و دوریم هینطنطسع و هدرک دارفوا كنچ
 ای رکل وپ من اخهدا زهاشتدعاسماب اجن ۲ رد

 دوجوب راب ددرد یشدوش سونیل وب لارنژر
 دوطا سیما روزب هرخالاب و دروآ یم
 ایرکلوب و دنک ی دیعبت اد سویس ودوئت

 ودنبشن یمیویاجب تئطلس تباابن نا ونعاب
 یهدنامرف ونیبعت لار ژتم-ب زین نایشرام
 دوخو دوشیمر|دهدهع |ر هینطن طسف یا وق
 طسوت ابیرق هک لحمنیازا عافد یارب اد
 دش دهاوخ هرصاحم يالتآ» نایرکشل
 دوخنایرگشل ابنایشرام ۰ دیابن یمهدامآ
 درد تسدد اریز دنک یمتک رح موربوصب

 رهش هیلغت لاح رد مور مدرم ماکنهنیا
 یاوقاب یو . دننک یم ینیشا یقعو دنتسه
 هداسمآ اد دوخ دراد رابتخا رد هک یلیلق
 شدارجنوشت هک «الیتآ > اب ههجاوم یار
 دن |هدز ودرا موررپش یاهراوید هیاسرد
 دصت «الیتآ > نآ یادرف هک یبش .دیامنیم
 دهدیم خر ههقاوود هتشاد ار مورب هلبح
 و هدرک كرت اد شردپ اربک هک نیا یکی
 هلبحعوضوم هینطنطست فرلعب رارف زا سب
 مودودیوگیمزاب نایشرامیارب اد شددب
 واین وروم)ویل پاپ هکشیا

 0 و اه ام سم

 الی هب "رپ )نوضحب یماشیپ دوش یمن رهانیا
 و هزرابمفرط شابهاگ ] البتآ) :دهدیم
 دنوزدآلد وناجزا هک دنتسهیصاخشا
 عوضومنیا ودنشاب یممورء| ر ردندش دیهش
 .تسا یا دوشخب ان یهانک دن وادخد زا وتیا رب

 صوصخملا رژ (اداس 7 لکیام)نوکدا
 دنکيمرداصا رموررپشب هلىح نامرف الیتآ
 رو رب رب لیابق ناربهر ریاس هلصافالب و
 نابرگشلب هلمح نامرف یو دوتسد دییات
 بضف ومشخلاحرد الی[ .دنهدیم اد دوخ
 یم هدرک واب هک یتنایخ یارب |دشرتخد
 هدرک هدواشم دوخ مجنم اب سیو دشک
 درومباوجیل و دوشیم دوخ ملاطناهاوخ
 هبمجار هکنيا نودبو دونشیبن !دشرظن
 ذات | ییصندهدیموهداد ماجنا هک یلامعا
 هب و هدیشک رانک یرجامزا اددوخ دنک
 ملاعددیبش یودزادرپیم بارش ندیماشآ
 سرتتعاب هک دنیب یم یئاپسوباک باوخ
 یمدادیب هک یعقومو دندرگیموا تشحوو
 لاشفرطب دهدیمروتسد دوخ هءاپسب دوش
 یکی(یرتیددا وه)رادناک دننک ینیش بقع
 یسم تفلاغم رظن نیا اب وا نادادرسزا
 الی تسدپ هک دیاپیمن یرید یل و دیامن
 و «البآ» دوشم هداتسرف یتسی رایدب
 لاحردلامشفرطهب هک یعقوم شنای رگشل
 اد دوخ یاوق نایشرام دنتسهینیشن بقع
 تسدب هک ی لاهرهشزا یکییاههبارخ دد

 :وجو تنایرد و دیدج یاپباسح

 تری

 یم فلنج هدامآ هدیدرگ ناریو اه ربرب
 لامعااب اد« اهن وه یناهگ ان هلبحو دیامت
 زین اهیمورو دنک یمعفددوخ هدام |قراخ
 ه یشحاف تساشهدرک هدافتسا تیعق وع)ا

 هلفلفردو دننکیم دداو اهنآ هاپسقوفص ۲
 ه هنیس «نایشرام» و «الب۲» مد نیا
 زا تدشب و دن وشپمورپ ودرگیدگی اب هنیس
 و.لرابمیتدمزا دس و دنب ۲یمدد زیتس دد
 ۰ دوشيمهتشک «التآ> نشنت ددروخ ودز
 یرجنخ هکللب تسی نایشرامدرربن نیا حناف
 هبموسوم یک رینگ طسوتتسد ان هک تسا
 ادیو «الیتآ > هک (ریهنوسلا ) وکیدن 7
 .تسا هتسشل یو هلیسب دوب هد دو رددوخیآ رب

 دوشم هتک «الآد قیرطنیدب
 درسکی مته اب وا كرم هنافساتیلو
 هراجب دننامهکلب تسیهدیدنادیم یگنج

 دشونیم تداهش تب رش ین ذ تسدبین وب ز
 و دناهدروخ تکش اینوه رگید نوتکا
 ۱ذل دناهداد تسد زا زی اردوخ یاوشیپ
 دننکبتکرح دوخ هاگیاجفرطب مورزا
 هدوب شافک كيرسپ ادتبا هک مه نایشرامو
 یمسرثا ددمه دعب و یشاب زوب تسب سیو
 مدمآ لئات یلارنژهجردب دوخ مامتها و
 اسب تسا هدوبالیتآ تسود زین ینامژو

 دد گیم مو دسب رطا رپم) هوش هلن اف نب | متخ
 یا رب هک دنک یم داب دنک وسو دهدیملوقو
 نایاپ ۱ دشابیلان ادولقاهروطا ریمامود

 یراج لاس زئاوجلایر نویلیم شش

 یلم رادناسپ قودنص
 یراجلاسیل ای رنویلیم شش یشکه عرقردهک دیراد لیممه اشرکا ۱

 و یلابر ۳۰۰۶۰ ۰ « زئاوجب هک ی لمزادنا سپ قودنص

 یلابر ۵۰۳۰۰۰ و یلایر ۷۶۳۰۰۰ ویلابر ۱۵۰۶۰۰۰0 و یلایر

 تک رش تسا هدیدرگم یقت یلایر۱۰۰ویلابر۰۰*"۱ویلابیر ۱۰۱۰۰۰ و

 .دیلامرف زاب زادنا سب باسحناتن ادن زرف ودوخیا رب لاص نایاب زالبق دییامن
 یزادناسب یاهباسح هتشذگ لاسدنن امزینیراج لاسرد تسا یهیدب

 دصکیزا اهن ] ی و ج و مکد ون دنهاوخ تکر شیشک هعرق رد

 . دهابتک (لاید ۱۰۰) لایر
 هدوش زاب زادناسپباسح لاحب ات هچنانچهک دوشیمهیصوت نیارب انب

 . .  یارب دشاب رتیک لاردصکب غلبمزا ناتناگتسبو اش یاهباصح هدنان اپو
  ..دیامرفمادقا رتدوز هچره اهنآ یدوجوممیمررتایو باسح حاتتفا

 نودنص یزکر م هرادا یاههجاب هکدناسریم مومع عالطاب ان

 رب هوالع یسودرف نابایخ رد مقاو یلم زادنا

 .دعب مین وشش ات 4 تعاسزا یمسرتالیطمت یانثتساپ

 ی

۱۵۰۰۰ 

 سس (هزییی زاتس

 و

, 
 اش

۲ 

  هژور هه یرادا تأعاس

۱ 
۱ 

۱ 

1 

3 



 رد نونکا هکیتاپلیف زا یکی ۰
 تساهدرو] تسدب یدایژ تیقن وم کی رما
 < یرتسد » یگتر مامتو (نرتسو] ملیف
 < یفدومیدآ > ارت[ لوا لر هک دشابیم

 نیب رد هک تسا ین اگشیپ رنه ژا یو .دنکیمیژاب
 یناپمک ودداد یداب زتیب وبحماهیلاکی رم
 یاهلین ردار وا ابت رملانشن رتنب|لاسدوبت وی

 ملیفناد رک راک ۰ دهدیم تک رش (نرتسو)
 یاهلیف رتشیب هک دشابیم(لاشرام حدوج»
 هدنسی وئدیامنیم هیهت ادیناسک نیا نرتسو
 . تسا (دنا رب سک ام) مهناتساد

 یلایلاتیا یابیژهداتس ( یلجت ۲ ریب) ۰

 یدایزتیف ورعم (اذرت) ملیف شیامناب هک
 نونکا تسا هدرک سک نارنیا رد

 «یلجنآ ریپ»
 (ونیلراتناس) مانب یمایف رد یزاب لونشم
 سرک ول ) ملیف دننامزین ملیف نيا دشابیم
 و یوسلارسف یناپیک ود طسوست (ایژدوب
 دنمررذه (لدنان رف) ۰ دوشیم هیهت یلایلاتیا
 هدهمب ادملیف لوا لد هسنارفیانیس كيبک
 ود تک رش اب هکییاپبلیف الوسو دراد
 دیآیمددبآ زا بلاج دوشیم هیهت یناپک
 وزجدوریم داظتنا هکیروطب زین ملیف نیا
 رامشب لاس ماد یدمک یاهملیف زا یکی
 ,دمآ دهاوخ

 ۲۱ هحفص

 تف رشیپ ك» رک یداد ربملیف تمنصه«

 ناریادد رتمک هنافساتمی و هدومن یدایز

 (دی دا و رم)ملیف طقف و تساهدرک ادیب رازاب

 (سک ورب ریم) تسا هدش هداد شیابث نآ

 یملیفآ ریخا یکنی زکم فو رعم هدننک هیهت

 دوخعون ردهک هداتسرف ناهج یاهراژابب

 نذ)ملیف نیا تسا هتشادن ریظن نوثک ات
 یابیز هداتس هک دداد مان, ( تسوبءایس

 ار[ لوالد (الیوسنوئیت) مانب یکیزکم
 ترهش دوخ یلاع یزاباب و دنکیم افیا
 .تساهد رک بسک اپ وراو اکی رماردیدایز

 هکیروهشم مادد یاپمایفزا یکی ۶
 ناملآ ( كوذره) دوهشم یناپیک طسوت

 مان ( تشک زاب نودب هداج) تسا هدش هیهت
 -روالتود) یناملآدنمرته هراتس دراد

 زا یکیوزج قوف ملیف رد یزاب اب (كي

 تفرک دارق ناملآ یامذیس نادنمرنه

 هیشان ینامناخیب فارطا رد ملیف ناتساد

 تر مرام و مود یللمل) نیپ كلنج زا
 هک یجداخ ناذاب رس لیاقم ددینا.۲ نذ
 دن راد اروا سومان و لایب زواجت دصت
 لاسملیف نی رتهب هزئاج ملیف نیا .دد رگیم

 .تساهدرک تفایردا دنامل ۶

 روهشم دنمرنه «لبیک كرالک > ۰
 هدشتوعد رنراو یناپیک فرطذا نونکا

 هدپم ادلوالد < ریشمهس> ملیف ددات تسا
 لونشم نونک | هک ات
 یناپک رد« وجارجامزابرسو ملیف رد یزاب
 اد قوف توعد دشابیم متسیب نرق سک وف
 ملیف مامتاذا سپ تسا وارقو هدرک لوبق
 . دیامن تمجارم اکی رماب قوف

 «كبدل وک زیلیو» ملیف هدننک هیهت
 پوکس امنیس هقیرطباد ملیف هک دراد مان

 . درکدهاوخ هیهت (دولاک رن داو)و
 فورممهدننک هیپت <« نساه ناج> ۰

 رظن رد شیپ یدنچزا «دازسلوژ» ملیف
 دیاین هیهت «تویکنعدات » مانب یملیف تشاد
 -|رو و «رن رتانالو زین ادنآ ناکشیپ رنهو
 نوچ یلو دوب هدرک نییعت < دولیت ترپ
 هتف رک ضرقب اد< رن رتانال» رن داویل اپمک
 ناگشیبرثه یاجب زین نیساه ناج « دوب
 ندول > وز« كرامدیودراچید > قوف
 یراد ربیلیف لوفشمنونک ادنییعتاد «لاک اب
 یساابک دنشابیم ملیف یاههنحص نیرخآ
 تیقفومب یدایز دما ریام نیودلک ورتم
 نیرتهب زا یکی ارنآ و دراد قوف ملی
 . تسا هدرک مالعا دوخ هدنی یاپلیف
 لراشو دشهدرپ مان هک یناگشیپ رثهررب هو اله

 اواک و و روهشم هشیب رذه < هیاوب
 مود هجرد واکسا هدن رب ماه
 تسیئایپ <تناول داکسا> و
 .ناد رک داک .دن راد تک رش ملیف

 ملیف نادررک راک < یلنیم تنسنی و»
 , زی ملیف دشابیم < سی راب رد

 <« دوااک نمتسیا» وپوکس
 كانمشخ نیمژرس) ۰

 1 یسیلگنا یگن د مامت
 طسوتب و هیهت ( كناددوت د۲)
 اکی رما ردلانشن رتنیا لاص

 ِ كج »
 زا اد لوا یاهاد (زن وج

 بال ) اهنآ نیرتف و رعم
 دآ )ین ایک ۰



 اه هبق

 رطنیدب
 (۱۲ هحفصزا هب
 ار لک دو تیاته مهنآ ۳
 1 لا لا افرملی یلو میدید

 تسا اداد اد ( یاد
 یگدلب میسفت ی داد ربملی

 یا فرج نا دنمرته ادااک نی رت یا زجو هدش

 ۶ نادرک داکو
 دود یاه داکمابت و

 | ار دوخ یاهبنا رگ رمعو تقوذا اهااس هک
 هدش داد هدهع دن اهدومآ فرص هارد نبارد

 رد تک رسعب شااک « داد رب
 هک تسانیب دود هک د ندادداشف و ندد و7
 شیوخموزا دروم یاهسکع نآ هابسوب

 لاستسیب ذا شب
 تسد لا هاد نیا دد اد ناشفی رش

 و تیمهاهک تسا هدیسد یلاجب «دن اهداد
 وبدوتسالخادهچ نانآ یارب هک یمارتحا
 رتمک دنا لئاث ویدونا زا جداخ ردهچو
 مهقحتسین نانکیزاب و نادرک داکدوخ زا
 الثم هک دن |ماثیک نادنع ره نیمه| رب ز.دن داد
 ار سا زکت تسدرود تاهدنی رتهداتفارود

 نیمه . دن |هدناسانش :
 دن |هدادمد رم لیوحت یا اهسکعهک تسهاه
 اه رظن زا زک ره نآ هر-طاخ هک

 ادیب تیدتس هبنجاهن [ بلغاو دوشب

 . دن وش,مهتشادهاگن ظوفحم و هدرک

  ود یکیتسیئدب تحبم نیا نایاپ رد
 نادر-ک راک ( دلون دآ ناج) زا مه هلمج
 هن اخ راک یرادریملیف رسیدمای یداد ریملیف

 | دلوت دآ ناج ؛دوش رک ذ ریام نی ودلک ورتم
 ملیف نمجنا هتسجرب وضع لاح نیعردهک
 رد تسه زین یبتاکیر-۸آ نادادر. +
 یدادربملیف و دادربلیف راک هراب
 | دادریلیف ار-هاظ هچ ۱ دیوکیم

  یهدامآ و رضاح هنعص كي زا دراد
 ۱ وهدیاژیندوخ زا رک ا یل ودنک یداد رب
 تسا حوددقاف شدذک دشاب هتشادن یر

 ] كشخیواب اتشیوخلدم یودزا شاق رکا
 ۱ یتاساسحا ندرک لغاد نودب « یدماجو
 ۱ شزرا دقاف دراذک یاجبدوخ زا نآ رد
 ۱ تاک رحهک لاحنیعردمه داد ربءایف , تسا
 ۱ یصوصخم مشید نآب دنکیم طبض اریلدم
 مو زاد روم تب اذج وهدش رت یمربطهک دهدیم

 و هداد ناشن

 دنکیم مات تبثد وخ م راهب> رد ودیا را
  ژا هژود همه دنا وستیم نیءلط واد

 ]| دم ۷ یلا ۲ ۲ ات حبص ٩ تعاس زا
 , دنیامن یسیون مانو هعجارم رهظ زا

 اتم - دابآ هاش نابارخ
 تخدهاش ناتسرببد

 5 ۲۷ هراس
 ۳ ی

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 قح 4 ۳۹

 یثامنیس یاه 4لح

 ( 5 هعاعزا هیقب)
 نیا ذا سیس دنا یقاب رسنودب هد
 یدادربملیف رگیدرایکیهدشحالصا رب واصت

 یودوددوآ تسدبارا] تبع هقنود
 نودب هنت هایس حسیش طقف تبثع هخسن نیا
 , دشیمهدید روک د فافش نتمیو» رس

 یاهزادن | ۱7 دادربءایف راک اجئیا ات
 ملین هقاح داهچ نیا قابطنا یلودوب ناسآ
 | درسم یجاشات هک یقیرطب رگیدکییود
 | ۰ دادیمناشندشوحم لاحرد اد یک رمان
 تابحژاب (نوشل رفناج)و دوبلکشم دایسب
 ماجت || راس رف تقاط لمهنیا تسناوت دایز
 زا ملیف رگب دل وقمل | روجم تایلمعرباس دهد

 نشود دوهبدوخ یتیرربک هک یا هنحص لیبق
 مولعم نآ هدننک نشود هگنیا نودب دشبم
 یل رمان درءیلاخنها رپ هکی | هنحصاب دشاب

 قاطا ردندب یاهتیسق ریاس نتشاد نودب
 هیقب. دشتسرد هقب رطیهاب ۰ تفریعءار
 هدننا ریا هخ رچ ود هک یا هنحص لثع اههنحص
 هتخاسقی رطنبدبدرکیم تک رحناب ایخ رد
 كزان یاهمیسب اد هخرچ ود زا یطاقن هک دش
 هدیدسکعرد هکبا هلیسوب ودنتس ییکحمو
 و دندروآ رد تک رحب نابایخ رد دوشیم

 روطب ار هطوب رم تاک رحمه اهرگشا یهایس
 دن داد ماحنا یعوئصم

 .یتود هکیا فی
 (ع هجنص)) هیق)
 درادن مالعا هراب نیارد اد دوخ تقفاوم

 مدت زک رهو كرتار اینیس هشیمه یاربیو
 یناپیک هرخالاب _تشاذک دهاوخن دوویلاهب
 زادالدرازه ه۰ ذخااب دشروجممهورتم
 روب زم ینابیک هباد یلک سپرک تن وماداپ
 یتیعقوم نونکا یسالک سیر .دهد ضرق
 رد اد نیگ ربدیرگنیا لبق لاس دنچدننابم
 دید دیاب نونک او تسا هتشک زئاحاکی رما
 دنا وتیم ه.ک رعه نادیم دداو هژاس: نیا
 هدش زلاح المن هک اد ییکحتسم تیعاوم
 ناشمولعمان هدنب ۲ مخای دیامن ظفح تسا

 كرم و
 «ریامنیودلک ورتم» یفاپمک یا رب < سویب |

 -اراب و ه اخراک ایدیدج لاسرد و دون یزاب
 و تسا هدرک دقعنع یداد دازق م تنوم
 رد یزاب لوفش ویدوتسا نیا رد نونک |
 .درادمان «درک هدودءاش» هک تسا یملیف

 لاسرد داب یل وا (نودی رک نی رتاک)
 جاددزا یمان «نوتلش ناج» اب ۱۹5
 .دشادجیوزا هک دیابن یربد اما دومن

 ربپگ پاچ یماهس تکرش "

۳۳۳2 

 ًامس هداتس

 یشحدناد رم همش

 تسا هعخیم مسهب اد هتطون راپچ اب
 لیه دد هتداوت یو تفگ دیاب _ یداد
 رگیدکب ذا ادج اد اههتطوت نیا هگتیا
 ملیفنیاهد زیناداهن۲ طایترا دهد بیترت

 یدوطب (رتیلک یداه) و تسا هدرک ظفح
 جیات هک تسا هدرک میظنت ارث[ همانشیامت
 ندید زا دعبنآ زا یر وه هداعلاقوف
 اهن اسصا , ددرگ یسهیچاشابت دیاه ملیف
 دن |هدرک ملیف نبا زا نیدقنمهک یدافتنا

 شتآ «اهدروخ ودز دن راد هدیقعک تسنبا |
 نیا ددهک یلاهئودودوابتت ابخ ؛ اهیزوس

 تسا زيءآ قارفا یلیخ دوشبم هدید ملبف
 عت ومددتانای رج نیا هک تساد دیابیلو

 اکب رسما برغ رد و هدوب یداعیلیخ دوخ
 رگیدصاخشا هیلک زا اهرتنالک راک هشیمه
 هبملیفنیا كيزوم ! تسا هدوب رتدایز
 (شیاتش|سک ام) دتمرثهنا دیقیس وه طسو7

 تسا هدشهتخاس

 اوتبم هنوگچ
 ( ۸م هحنصزا هبقب)
 دوک دهشیپ رثه . دژادنایب یجاشامت مشچزا
 تسا یا هدنب امت و عوجموا تی یابلو

 ابهک رشب و هداوناخ و عامتجا وخی دات زا
 دداد راک ورسیچاشامت باصضعاو مشچ و رکف

 هعلاطم... هعلاطم ... هعلاطم مد-د
 ویدوتسا دراو راک لیاوا رد هک یئاهنآ
 دندومن تیقن ومو ترهش بست و دندش اه
 دش دنهاوخ قفوم هدنیآ رد هک یلاهنآ و
 مهاهیک داسنآب رما نیا هک دشنادب دیاب

 دشاب مه پیت ورناژرهرد هشیپ رنه . تسین
 رب و دوخ تفرشیپ یارب هک دنادپ دیاب
 دوخ تسا روبجم مدرمتاداظتنا نددوآ
 لوا هلهو رد . دزاس زپجم تیحرهژا اد
 وودقمهک یئاجن] ات دوخ تالیصحت هیاپ رب

 تاعلاطم هب ءاگنآ و دیازفیب دیاب تسا
 تاعلاطم نجمه و یعامتجا و یخی دات یماع

 دژادرب یشزروو یرنهو رظتسم میادص

 اصوصخمدشاب هتشاد سحدی اب بوخ هشپ رثه
 دایز دیابیو .یسانش اببز و یقیسومسح
 - ان و زودیداتف رک مهرت | یتح ۰ دناوخب

 ددادزابرما نیاذاادوا یکدنز یداک زاس ۱
 ارز دهد همادا دوخ هملاطمهب دیاب اب

 نودباهلت دادعتسا و تسیث یفاک هقالعطقفن ۱

 هک تسا یمدنک هناس لثم تامولعمو هیام |

 . دنکب دناوتییندشر بآ نودب
 و اهسیو-ا همانژور ناباتآ اما و ۱
 یاهبلیف و هثیپ رثه هب مجار هک نیدقم |

 نلررتگر زب هک دن ادبدی اب نسب ونیمیس راف
 ندرک جرد دنمرنه و رنهب تمدخ
 تاحفصرد«نافساتمهک یتفبتح#تسا تقبقح

  تسا هدش زادبدب مک یلیخ دیارج سدقم ۱

۳۳" 




